
FSSAI ലൈസൻസ,് രജിസ്്ട്രേഷൻ 

പതിവായി്ട് ാദിക്കുന്ന്ട് ാദയങ്ങൾ 

 

ട് ാദയം 1. ഒട്ര് പരിസരത്ത്് വയതയസ്്ത് തരത്തിൈുള്ള് ഭക്ഷ്യ് വയാപാര് രപവർത്തനങ്ങൾ്
നേത്താൻ്വയതയസത്്ലൈസൻസുകൾ്ആവശ്യമാട് ാ്? 

ഉത്തരം:് ട്കരര് ഭക്ഷ്യസുരക്ഷ്ാ,് മാനദണ്ഡ് അട്താറിറ്റി്  (എഫ്എസ്എസ്എഐ)്
ലൈസൻസ്് പരിസരം് അേിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാ ്.് ഒട്ര് പരിസരത്ത്് നേത്തുന്ന്
എല്ലാത്തരം് ഭക്ഷ്യ് ബിസിനസ്സ്് രപവർത്തനങ്ങൾക്കും് ഒരരാറ്റ് എഫ്എസ്എസ്എഐ്
ലൈസൻസിൽ്അട്പക്ഷ്ിക്കാം. 

 

ട് ാദയം 2. ലൈസൻസ്് പുതുക്കുന്ന് സമയത്ത്് ട്നരിട്്ട് നൽകുന്ന്
ലൈസൻസുകൾ/രജിസ്്ട്രേഷൻ്എങ്ങരന്ഓൺലൈനാക്കി്മാറ്റാം? 

ഉത്തരം:് ഭക്ഷ്യ് ഇേപാേുകാർക്ക്്ആ് രപട്ദശ്രത്ത്നിയുക്ത്ഓഫീസരറ് [ലൈസൻസിംഗ്്
അധികാരി]്അരല്ലങ്കിൽ് രജിസ്്ട്രേഷൻ്അധികാരിരയ് സമീപിക്കാം.് നിയുക്ത്ഓഫീസർ/്
രജിസ്്ട്രേഷൻ് അധികാരി് ഓഫ്്ലൈനായി് നൽകിയ് ലൈസൻസിന്റെ/് രജിസ്്ട്രേഷന്റെ്
വിശ്ദാംശ്ങ്ങൾ് FoSCoS ട്പാർട്ടൈിൽ് ട്രഖരെേുത്തും് .് അതിനുട്ശ്ഷം, 
ലൈസൻസ്/രജിസ്്ട്രേഷൻ് എട്ൊൾ് ട്വ രമങ്കിൈും് ഓൺലൈൻ് രപരകിയയിൈൂരേ്
ആവശ്യാനുസര ം്പുതുക്കാവുന്നതാ ്്. 

 

ട് ാദയം 3. നിങ്ങൾ് ട്നരിട്്ട് നൽകിയ് ലൈസൻസ്് ഓൺലൈൻ് ലൈസൻസിംഗ്, 
രജിസ്ട്രേഷൻ് സംവിധാനത്തിട്ൈക്്ക് [FoSCoS] പരിവർത്തനം് ര യ്യുന്നതിന്റെ് ഗു ങ്ങൾ്
എരതാരക്കയാ ?് 

്ഉത്തരം:് FoSCoS ട്പാർട്ടൽ, ഇരമയിൽ, എസ്എംഎസ്് എന്നിവ് മുട്ഖനയുള്ള് വിവിധ്
നിബന്ധനകൾ് സംബന്ധിച്ച്് ഭക്ഷ്യ് ഇേപാേുക്കാർക്ക്് പതിവായി് ജാരഗത് നിർട്േശ്ങ്ങൾ്
അയയക്്കുന്നു.് ഭക്ഷ്യ് ഇേപാേുകാർക്ക്് അവരുരേ് ലൈസൻസുകൾ/രജിസ്്ട്രേഷൻ്
എന്നിവയ്്രക്കാെം് ഘേിെിച്ചിട്ടുള്ള് നിബന്ധനകൾ് കാൈാകാൈങ്ങളിൽ് പിതുേരുവാനും്
പിഴകൾ്ഒഴിവാക്കാനും്കഴിയും. 

 

 

 

 



ട് ാദയം 4. ആരാ ്് ില്ലറ്ഭക്ഷ്യ്ഇേപാേുകാർ?  FSSAI രജിസ്ട്രേഷൻ്സർട്ടിഫിക്കറ്റിനുള്ള്
ട്യാഗയത്എതാ ്? 

 

്ഉത്തരം:് ില്ലറ്ഭക്ഷ്യ്ഇേപാേുകാർ  എന്നാൽ്12്ൈക്ഷ്ം്രൂപ്വരര്വാർഷിക്വിറ്റുവരവുള്ള് 
ഏരതങ്കിൈും് ഭക്ഷ്യവസത്ുക്കൾ്നിർമ്മിക്കുന്നവർ് ര റുകിേ് വയാപാരികൾ് രകാണ്ടുനേന്നു്
വിൽക്കുന്നവർ് മുതൈായവർ് . അരല്ലങ്കിൽ് താരഴെറയുന്ന് നിബന്ധനകൾക്ക്്
വിട്ധയമായവർ 

i. ഭക്ഷ്യ് ഉൽപന്നങ്ങളുരേ് ഉൽപാദന് ട്ശ്ഷി് രപതിദിനം് 100് കിട്ൈാ് അരല്ലങ്കിൽ് ൈിറ്ററിൽ്
കവിയരുത്, അരല്ലങ്കിൽ 

 ii.  പാൽ്സംഭര ം്അരല്ലങ്കിൽ്ലകകാരയം്ര യ്യൽ, ട്ശ്ഖര ം്എന്നിവ്രപതിദിനം്500്
ൈിറ്റർ്ൈിറ്ററിൽ്കവിയരുത്്അരല്ലങ്കിൽ 

 iii. രപതിദിനം്2്വൈിയ്മൃഗങ്ങട്ളാ്10്ര റിയ്മൃഗങ്ങട്ളാ്50്വളർത്തുപക്ഷ്ികട്ളാ്അതിൽ്
കുറട്വാ്ആ ്്കശ്ാെ്്ട്ശ്ഷി. 

്ഈ് ഭക്ഷ്യ്ഇേപാേുകാർ് ഭക്ഷ്യസുരക്ഷ്ാ്പാൈന്സംവിധാനത്തിൽ് ( FoSCoS) അരല്ലങ്കിൽ്
ഫുഡ്് ട്സഫ്റ്റി് ക ക്ട്് ആെ്് വഴി് അട്പക്ഷ്ിച്ച്് FSSAI രജിസ്ട്രേഷൻ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്്
ട്നട്േണ്ടതുണ്ട്്.്ഈ്രജിസ്്ട്രേഷൻ്സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ്കയുആർ്ട്കാഡ്്ഉൾട്ച്ചർത്തിരിക്കുന്നു, 
കൂോരത് 2 (2xxxxxxxxxxxx) ൽ്ആരംഭിക്കുന്ന് 14് അക്ക് രജിസ്്ട്രേഷൻ് നമ്പറുള്ള് ഭക്ഷ്യ്
ഇേപാേുകാരന്റെ്് ിരതമുണ്ട്.് 

 

ട് ാദയം 5. എന്റെ് ലൈസൻസ/്രജിസ്്ട്രേഷൻ് താതക്ാൈികമായി് നിറുത്തുകട്യാ, 
റോക്കുകട്യാ്ര യ്തു.്ഞാൻ്ഭക്ഷ് ്വയാപാര്രപവർത്തനങ്ങൾ്നിർട്ത്തണ്ടതുട്ണ്ടാ? 

്ഉത്തരം:് അവന്റെ/അവളുരേ് ലൈസൻസ്് അരല്ലങ്കിൽ് രജിസ്ട്രേഷൻ് താതക്ാൈികമായി്
നിറുത്തുകട്യാ്റോക്കുകട്യാ്ര യ്യുട്മ്പാൾ, ഒരു്ഭക്ഷ്യ്ഇേപാേുകാരൻ്ഉേൻ്തരന്ന്ഭക്ഷ്യ്
ഇേപാേു് രപവർത്തനങ്ങൾ് നിർട്ത്തണ്ടതുണ്ട്.് താതക്ാൈികമായി് നിറുത്തിയട്താ്
റോക്കിയട്താ് ആയ് ഏരതങ്കിൈും് ഭക്ഷ്യ് ഇേപാേുകൾ് നേത്തുന്നത്് നിയമവിരുദ്ധമായ്
രപവർത്തനമാ ്, 2006-രൈ് എഫ്എസ്എസ്് ആക്്േ്് രപകാരം് ശ്ിക്ഷ്ാ് നേപേികൾ്
ട്നരിട്ട്ടക്കാം. 

ട് ാദയം 6. ഭക്ഷ് ം് വിളമ്പുന്നതിട്നാ് രപാതിയുന്നതിട്നാ് ് ഉള്ള്
പാരതങ്ങൾ/രപാതിഞ്ഞുരകട്ടുന്നതിനുള്ള് സാമരഗികൾക്കായി് ഞാൻ് FSSAI ലൈസൻസ്്
ട്നട്േണ്ടതുട്ണ്ടാ?  

ഉത്തരം:് നമ്പർ.് 2006് രൈ് എഫ്എസ്എസ്് ആക്ട്് രസക്ഷ്ൻ് 3(എൻ)് രപകാരം്
ഭക്ഷ് ത്തിൻരറ് നിർവ നത്തിന്് കീഴിൽ് പാരതങ്ങൾട്ക്കാ് രപാതിഞ്ഞുരകട്ടുന്നതിനുള്ള്
സാമരഗികട്ളാ രപേുത്തിയിട്ടില്ല് ആയതിനാൽ് അവയുരേ് നിർമ്മാ ത്തിന്്
എഫ്എസ്എസ്എഐ്ലൈസൻസ്/രജിസ്ട്രേഷൻ്ആവശ്യമില്ല. 



 

ട് ാദയം 7. എന്റെ്ലൈസൻസ്്റോക്കി.്എനിക്്ക്പുതിയ്ലൈസൻസിന്്അട്പക്ഷ്ിക്കാട്മാ? 

്ഉത്തരം:് രറഗുട്ൈഷൻ് 2.1.8 (3) രപകാരം് റോക്കിയ് തീയതി് മുതൽ് 3 മാസരത്ത്
കാൈയളവിനു് ട്ശ്ഷം, രമച്ചരെേുത്തൽ് അറിയിെിരൈ് എല്ലാ് നിരീക്ഷ് ങ്ങളും്
പാൈിച്ചിട്ടുരണ്ടങ്കിൽ, ഭക്ഷ്യ് ഇേപാേുകാരന്് രജിസ്ട്രേഷട്നാ് ലൈസൻസിട്നാ് ട്വണ്ടി്
ബന്ധരെട്ട്അധികാരികൾക്ക്്പുതിയ്അട്പക്ഷ്്നൽകാവുന്നതാ ്. 

 

 

ട് ാദയം 8. എൻരറ്അട്പക്ഷ്് ിൈ് ട് ാദയങ്ങട്ളാരേ്തിരിരക്ൈഭിച്ചു.്ഇനി്എതുര യ്യും? 
അരല്ലങ്കിൽ് എൻരറ് അട്പക്ഷ്യുരേ് സ്ഥിതി് ‘അട്പക്ഷ്് പരിഷ്്ക്കരിക്കുന്നതിനും്
തിരുത്തുന്നതിനുമായി്തിരിച്ചയച്ചിരിക്കുന്നു’, ഇനി്എങ്ങരന്തുേരാം? 

്ഉത്തരം:് ലൈസൻസിംഗ്് അരല്ലങ്കിൽ് രജിസ്്ട്രേഷൻ് അധികാരി് ഉന്നയിക്കുന്ന്
ട് ാദയങ്ങൾക്ക്് 30് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ് മറുപേി് നൽകുക.് തിരുത്തൽ/മാറ്റം്
വരുത്തുന്നതിനുള്ള് അട്പക്ഷ്് അട്പക്ഷ്കന്റെ് ഡാഷ്്ട്ബാർഡിൽ് ൈഭയമാകും.് ഒരു്
അട്പക്ഷ്കൻ്ലൈസൻസിംഗ്്അരല്ലങ്കിൽ്രജിസ്ട്രേഷൻ്അധികാരികളുരേ്ട് ാദയങ്ങൾക്ക്്
നിശ്ചിത്സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ് മറുപേി്നൽകുന്നിരല്ലങ്കിൽ, അട്പക്ഷ്്നിരസിക്കരെേും. 

 

ട് ാദയം 9. രറയിൽരവയുരേ് പരിസരത്ത്് ഭക്ഷ്യ് ഇേപാേുകാർക്ക്് ആരാ ്് ലൈസൻസ്്
നൽകുന്നത്?  

ഉത്തരം:് ്ഇതയൻ്രറയിൽരവയക്്കു് ട്വണ്ടി ട്കരര്ഭക്ഷ്യസുരക്ഷ്ാ,് മാനദണ്ഡ്അട്താറിറ്റി്
നിയമിച്ച് നിയുക്ത് ഓഫീസർമാർ/രജിസ്്റ്ററിംഗ്് അധികാരികളാ ്് രറയിൽട്വ്
പരിസരങ്ങളിൽ്ലൈസൻസ്/രജിസ്്ട്രേഷൻ്നൽകുന്നത്. 

 

 

ട് ാദയം 10. വിമാനത്താവളം/തുറമുഖ് പരിസരത്തിന്് കീഴിൈുള്ള് ഭക്ഷ്യ് ഇേപാേുകാർക്ക്്
ആരാ ്്FSSAI ലൈസൻസ്്നൽകുന്നത്?  

ഉത്തരം:്വിമാനത്താവളങ്ങൾ/തുറമുഖങ്ങൾ്എന്നിവിേങ്ങളിരൈ് ഭക്ഷ്യ്ഇേപാേുകൾക്കുള്ള്
എഫ്എസ്എസ്എഐ്ലൈസൻസ്്നൽകുന്നത്്വിമാനത്താവള്രെൽത്ത്്അധികാരികൾ്
(എപിഎച്ച്ഒ)്അരല്ലങ്കിൽ് ട്കരര് ഭക്ഷ്യ്സുരക്ഷ്് മാനദണ്ഡ്അട്താറിറ്റി് മുട്ഖന്നിയുക്ത്
ഓഫീസർമാരായി്(DOs) അറിയിെ്്ൈഭിച്ച്തുറമുഖ്രെൽത്ത്്അധികാരികൾ്(PHO) ആ .്്
APHO/PHO-കൾ് DO-കളായി് അറിയിെ്് ൈഭിക്കാത്ത് വിമാനത്താവളങ്ങൾ/തുറമുഖങ്ങൾക്ക്്
അതുമായി്ബന്ധരെട്ട് രപട്ദശ്രത്ത്ട്കരര്ലൈസൻസിംഗ്്അട്താറിറ്റി് (CLA) ലൈസൻസ്്
നൽകും 



ട് ാദയം 11. ലൈസൻസിന്റെ്വിവിധ്വിഭാഗങ്ങൾ്ഏരതാരക്കയാ ്? 

്ഉത്തരം:് 2011-രൈ് ‘എഫ്എസ്എസ്് (ലൈസൻസിംഗ്് & രജിസ്ട്രേഷൻ)്  ട്ടങ്ങൾ്
അനുസരിച്ച്, രജിസ്ട്രേഷൻ, സംസ്ഥാന്ലൈസൻസ്, ട്കരര്ലൈസൻസ്്എന്നിങ്ങരന് ്3 
തട്ടിൈാ ്് ഭക്ഷ്യ് ഇേപാേുകാർക്ക്് ലൈസൻസുകളും് രജിസ്ട്രേഷനുകളും്
അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്.് ഭക്ഷ്യ് സുരക്ഷ്് പാൈന് സംവിധാനത്തിൻരറ് (FoSCoS) രപധാന്
ട്പജിൽ്ട്യാഗയതാ്മാനദണ്ഡം്ൈഭയമാ ്. 

 

ട് ാദയം 12. രജിസ്റ്റർ്ര യ്ത്ഒരു്സെകര ്സംഘം/ഗൃെ്ഉട്ദയാഗ/്മെിളാ്ഉട്ദയാഗ്/്സവയം്
സൊയ് സംഘo അരല്ലങ്കിൽ് സമാനമായ് ഏരതങ്കിൈും് സർക്കാർ് രജിസ്റ്റർ് ര യത്്
സംഘത്തിനു് ട്വണ്ടി് ഞാൻ് എന്റെ് വീട്ടിൽ് നിന്്ന് ട്ജാൈി/നിർമ്മാ ം് അരല്ലങ്കിൽ് ഭക്ഷ്യ്
ഇേപാേുകൾ്്നേത്തുകയാ ്.്ഞാൻ്്രപട്തയക്FSSAI രജിസ്ട്രേഷൻ്ട്നട്േണ്ടതുട്ണ്ടാ? 

ഉത്തരം:് 2015 21 ജനുവരി് തീയതിയിന്റെ് FSSAI ഉത്തരവ്് നമ്പർ് 03-01/2012/Enf-I/FSSAI  
അനുസരിച്ച്, FSSAI രജിസ്ട്രേഷൻ്ട്യാഗയതാപരതം്ൈഭിക്കുന്നതിന്്വയക്തിഗത്അംഗങ്ങരള്
ഒഴിവാക്കി. 

 

ട് ാദയം 13. എനിക്്ക് പയറുവർഗ്ഗങ്ങൾ/ധാനയങ്ങൾ് രപാേിക്കുന്ന് യൂ ിറ്റ്് ഉണ്ട്.് എനിക്ക്്
എത്്തരത്തിൈുള്ള്ലൈസൻസാ ്്ൈഭിട്ക്കണ്ടത്?  

ഉത്തരം:്പയറുവർഗ്ഗങ്ങൾ/ധാനയങ്ങൾ്മുതൈായവ്രപാേിക്കുന്ന്യൂ ിറ്റ്്ഉൽൊദന്്കച്ചവേ്
വിഭാഗത്തിന്റെ ( kob) ്കീഴിൽ്വരുന്നു.്ഈ്രപാേിക്കുന്ന്യൂ ിറ്റുകൾ്അവയുരേ്ഉൽൊദന്
ട്ശ്ഷി്പരിഗ ിക്കാരത്സംസ്ഥാന്ലൈസൻസിന്്കീഴിൽ്മാരതം്ഉൾരക്കാള്ളുന്നു. 

 

ട് ാദയം 14. എനിക്്ക് ് 12് ൈക്ഷ്ത്തിൈധികം് വാർഷിക് വിറ്റുവരവുള്ള് 10-ൈധികം് ഭക്ഷ് ്
വിൽപന് യരതങ്ങൾ് ഉണ്ട്, അവ് ് മൂന്നാം് കക്ഷ്ികളാ ്് രപവർത്തിെിക്കുന്നരതങ്കിൽ, 
ആർക്കാ ്്രജിസ്ട്രേഷൻ്ൈഭിട്ക്കണ്ടത്? 

 

ഉത്തരം:്12 ൈക്ഷ്ം്രൂപയിൽ്കൂേുതൽ്വാർഷിക്വിറ്റുവരവുള്ള്ഒരു്ഭക്ഷ് ്വിൽപന്യരതം്
ഉരണ്ടങ്കിൽ,  FSSAI-ൽ് ലൈസൻസ്് ൈഭിട്ക്കണ്ടതുണ്ട്.12 ൈക്ഷ്ം് രൂപ് വരര് വാർഷിക്
വിറ്റുവരവുള്ള്ഭക്ഷ് ്വില്പനയരതങ്ങൾക്ക്, 2019 ജൂലൈ്08-നും്2019 രസപ്തംബർ്19-നും്
പുറരെേുവിച്ച് 15(6)2018/FLRS/RCD/FSSAI എന്ന് നമ്പറിൈുള്ള് എഫ്എസ്എസ്എഐ്
ഉത്തരവുകൾക്കു് ട്യാജിച്ച് വിധത്തിൽ് രക്ഷ്ാകർതൃ് സ്ഥാപനം് FSSAI ലൈസൻസ്്
ട്നട്േണ്ടതാ ്. 

 

 



 

ട് ാദയം 15. കയറ്റുമതിക്ക്്FSSAI-ൽ്നിന്നുള്ള്NOC ആവശ്യമാട് ാ?  

ഉത്തരം:്ഇല്ല, ഇതയയിൽ്നിന്നുള്ള്്ഭക്ഷ്യ്ഉൽെന്നങ്ങൾ്്കയറ്റുമതി്ര യ്യുന്നതിന്്ട്കരര്
ഭക്ഷ്യ് സുരക്ഷ്, മാനദണ്ഡ് അട്താറിറ്റിയുരേ് ് എൻഒസി് ആവശ്യമില്ല.് എന്നിരുന്നാൈും്
കയറ്റുമതിക്കാരൻ്FSSAI ലൈസൻസ്്എേുട്ക്കണ്ടതുണ്ട്. 

 

ട് ാദയം് 16. ഓൺലൈൻ്അട്പക്ഷ്്സമർെിച്ചതിന്് ട്ശ്ഷം്ലൈസൻസിനായി് ട്രഖകളും്
മറ്റും്ട്നരിട്്ട റീജിയ ൽ/ട്സ്റ്ററ്റ്്ഓഫീസുകളിൽ്സമർെിട്ക്കണ്ടതുട്ണ്ടാ? 
 
ഉത്തരം: ഇല്ല, ട്കരര/സംസ്ഥാന്ലൈസൻസിനായി്അട്പക്ഷ്യും്അനുബന്ധ് ട്രഖകളും്
ട്നരിട്്ട്റീജിയ ൽ/സ്്ട്റ്ററ്റ് ഓഫീസുകളിൽ്സമർെിട്ക്കണ്ടതില്ല. 
 
 
ട് ാദയം്17. ലൈസൻസ്്പരിഷ്കരിക്കുന്നതിനുള്ള്ഫീസ്്എരതയാ ്? 
 
ഉത്തരം:ലൈസൻസ്് സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ് (ട്ഫാം് സി)് അേങ്ങിയിരിക്കുന്ന് വിവരങ്ങളിൽ  
എരതങ്കിൈും് മാറ്റമുരണ്ടങ്കിൽ, ഭക്ഷ്യ് ഇേപാേുകാരൻ (FBO) ലൈസൻസ്്
പരിഷ്്ക്കരിക്കുന്നതിന്് 1000് രൂപ് ഫീസ്് അേച്ച്് അട്പക്ഷ്ിട്ക്കണ്ടതാ ്് .് ലൈസൻസ്്
പരിഷ്്ക്കരിക്കാൻ്അട്പക്ഷ്ിക്കുട്മ്പാൾ, ഈ്ഫീസിന്്പുറരമ്രണ്ടു്വിധ ലൈസൻസുകൾ്
തമ്മിൈുള്ള്വയതയാസത്തിന്്തുൈയമായ്തുക്ഫീസ്്ആയി്ഈോക്കുന്നതാ ്. 
 
ട്ഫാം് IX ട്നാമിനി് (ലൈസൻസ്്വയവസ്ഥകൾ്പാൈിക്കുന്നതിന് ഉത്തരവാദിയായ്വയക്തി)്
യിരൈ് മാറ്റം, ഏരതങ്കിൈും് പിതു ാ് ട്രഖകൾ് /സാക്ഷ്യ് പരതങ്ങൾ് ട്പാൈുള്ള ട്ഫാം്സി-്
ഇതര, വിശ്ദാംശ്ങ്ങൾ്പരിഷ്്ക്കരിക്കുന്നതിന്്ഫീസ്്ആവശ്യമില്ല. 
 
ട് ാദയം് 18. ഇറക്കുമതി് ലൈസൻസ്് അട്പക്ഷ്കളിൽ് IEC ട്കാഡിന്റെ് ആവർത്തനം്
അനുവദനീയമാട് ാ? 
 
ഉത്തരം: നിൈവിൈുള്ള് ( പൂർണ്ണമായ് /് അപൂർണ്ണമായ )് അട്പക്ഷ്് നീക്കം് ര യ്യുകട്യാ്
അരല്ലങ്കിൽ് ബന്ധരെട്ട ഐഇസി് ഉപട്യാഗിച്ച് നിൈവിൈുള്ള് ലൈസൻസ്് സറണ്ടർ്
ര യ്യുകട്യാ് ര യ്യുന്നിരല്ലങ്കിൽ് ഒരു് ഇറക്കുമതിക്കാരന് അട്ത്ഐഇസി് ഉപട്യാഗിച്ച്്
മരറ്റാരു്അട്പക്ഷ്്സമർെിക്കാൻ്കഴിയില്ല. 
 
 
 
 



 
ട് ാദയം് 19. ഞാൻ് എരെ് ഭക്ഷ് ് വയാപാര് രപവർത്തനം് അവസാനിെിച്ചു.് FSSAI 
ലൈസൻസ്/രജിസ്്ട്രേഷൻ എങ്ങരനയാ ്്സറണ്ടർ്ര ട്യ്യണ്ടത്? 
 
ഉത്തരം: ലൈസൻസ്് അരല്ലങ്കിൽ് രജിസ്്ട്രേഷൻ് സറണ്ടർ് ര യ്യുന്നതിന്്
ലൈസൻസ്/രജിസ്ട്രേഷനായി അട്പക്ഷ്്ഫയൽ്ര യ്ത്ഫുഡ്്ട്സഫ്റ്റി്കംപ്ലയൻസ്്സിസ്റ്റം്
(FoSCoS) അക്കൗണ്ടിട്ൈക്്ക് ട്ൈാഗിൻ ര യ്്ത്് ഓൺലൈനായി് അട്പക്ഷ്ിട്ക്കണ്ടതുണ്ട.് 
ബന്ധരെട്ട് അധികാരിയുരേ് അനുമതി് ൈഭിച്ചട്ശ്ഷം അത്് സറണ്ടർ് ആയതായി 
പരിഗ ിക്കുന്നതാ ്്. 
 
 
ട് ാദയം് 20. നിൈവിരൈ് ഉേമ് മര രെട്ടാൽ് ലൈസൻസ്് മരറ്റാരു് ഉേമയക്്ക്്
ലകമാറുന്നരതങ്ങരന? 
 
ഉത്തരം: നിൈവിരൈ് ഉേമ് മര മേഞ്ഞാൽ് ലൈസൻസ്് ലകമാറ്റത്തിനുള്ള് അട്പക്ഷ്്
ഓൺലൈനായി് ട്ഫാസ്്ട്കാസ് മുട്ഖന് സമർെിക്കാവുന്നതാ ്.് ലൈസൻസ്്
ലകമാറുന്നതിനായി് മര ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, നിയമപരമായ അവകാശ്ി് ആര്് എന്നതിന്റെ്
രതളിവ്്എന്നിവ്ഓൺലൈൻ്ആയി്ൊജരാട്ക്കണ്ടതാ ്്. 
 
 
ട് ാദയം് 21. ലൈസൻസിംഗ/്രജിസ്്റ്ററിംഗ്് അധികാരികളുരേ് ഉത്തരവിരനതിരര് അെീൽ്
നൽട്കണ്ടത ്എങ്ങരന? എവിരേയാ ്്അെീൽ്അട്പക്ഷ്്സമർെിട്ക്കണ്ടത്്? 
 
ഉത്തരം: ഫുഡ്് ട്സഫ്റ്റി്ആെ്്സ്റ്റാൻട്ഡർഡസ്്്ആക്ട് 2006 രൈ ് രസക്ഷ്ൻ് 32 (4), 32(5) 
രപകാരം, ലൈസൻസിംഗ്/രജിസ്്റ്ററിംഗ്്അട്താറിറ്റിയുരേ്തീരുമാനത്തിന്്എതിരര്ഏരതാരു 
വയക്തിക്കും് ഭക്ഷ്യസുരക്ഷ്ാ് കമ്മീഷ ർക്ക്് അെീൽ് നൽകാവുന്നതാ ്.് ഇക്കാരയത്തിൽ്
ഭക്ഷ്യസുരക്ഷ്ാ കമ്മീഷ റുരേ് തീരുമാനം് അതിമമായിരിക്കും.്
ലൈസൻസിംഗ/്രജിസ്്റ്ററിംഗ്്അധികാരികളുരേ്തീരുമാനത്തിൻരറ അറിയിെ്്ൈഭിച്ച്തീയതി്
മുതൽ്പതിനഞ്ച്്ദിവസത്തിനുള്ളിൽ്അെീൽ്സമർെിട്ക്കണ്ടതാ  ്
 
രമച്ചരെേുത്തൽ് അറിയിെിരനതിരര (improvement notice) അെീൽ് നൈ്കാനുള്ള് , 
സമയപരിധി് 15 ദിവസം് അരല്ലങ്കിൽ  രമച്ചരെേുത്തൽ് അറിയിെിൽ് വയക്തമാക്കിയ്
കാൈയളവ് എന്നിവയിൽ്കുറവ്്സമയ്പരിധി്ഏതാട് ാ്അത്്ആയിരിക്കും. 
 
 
 
 



 
ട് ാദയം് 22. എന്റെ് ഭക്ഷ് ് വയവസായത്തിന്റെ് പരിട്ശ്ാധന് ഏരതാരക്ക് സൂ ികകരള്
ആധാരമാക്കിയാ  ്നേത്തരെേുക? 
 
ഉത്തരം: 2011-രൈ് ഫുഡ്് ട്സഫ്റ്റി് ആൻഡ്് സ്റ്റാൻട്ഡർഡ്സ്് (ഫുഡ്് ബിസിനസുകളുരേ്
ലൈസൻസിങ് & രറജിസ്ട്രേഷൻ്)് ട്ടങ്ങൾ,  നാൈാമരത്ത്്പട്ടികയിൽ്സൂ ിെിച്ചിരിക്കുന്ന്
ആട്രാഗയപാൈനം് സംബന്ധിക്കുന്നതും , ശ്ു ിതവപരിപാൈനവുമായി് ബന്ധരപട്ടതുമായ്
സൂ ികകരള്ആധാരമാക്കിയാ ്  പരിട്ശ്ാധനകൾ്നേത്തുന്നത്. 
 
ഇൻസ്്രപക്്േർമാർ് ഉപട്യാഗിക്കുന്ന് പരിട്ശ്ാധന് പട്ടികകളുരേ അേിസ്ഥാനമാതൃക  
നാൈാമരത്ത്്പട്ടിക ആവശ്യകതകരള്അേിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളവയാ ്, അവ്ഇനിെറയുന്ന്
ൈിങ്കിൽ്ൈഭയമാ ്്: https://fssai.gov.in/cms/inspection-matrices.php. 
 
 
ട് ാദയം്23. ഒരു്രമച്ചരെേുത്തൽ്അറിയിെ്്(improvement notice) ൈഭിക്കുട്മ്പാൾ ഞാൻ്എത്്
തുേർനേപേികൾ്ആ  ് സവീകരിട്ക്കണ്ടത്? 
 
ഉത്തരം: ഒരു്രമച്ചരെേുത്തൽ്അറിയിെ്  ൈഭിക്കുട്മ്പാൾ, ബന്ധരെട്ട്അധികാരികൾ്അതിൽ്
നൽകിയിരിക്കുന്ന് നിർട്േശ്ങ്ങൾ് നിങ്ങൾ് നേെിൈാട്ക്കണ്ടതുണ്ട്. നിർട്ദശ്ങ്ങൾ്
പാൈിക്കുന്നതിനും് ട്കാംപ്ലയൻസ്് റിട്ൊർട്ട്് (Compliance report) സമർെിക്കുന്നതിനും  
ബന്ധരെട്ട്അട്താറിറ്റി്കുറഞ്ഞത്്14 ദിവസരമങ്കിൈും കാൈാവധി  അനുവദിക്കുന്നതാ ്. 
രമച്ചരെേുത്തൽ് അറിയിട്ൊ് അതുമായി  ബന്ധരെട്ട് അട്താറിറ്റിയുരേ് ഏരതങ്കിൈും്
തീരുമാനട്മാ നിങ്ങൾക്ക്് സവീകാരയമരല്ലങ്കിൽ, 2006് രൈ് ഫുഡ്് ട്സഫ്റ്റി് ആൻഡ്്
സ്റ്റാൻട്ഡർഡ്് ആക്്േ്് രസക്ഷ്ൻ 32 രപകാരം് നിങ്ങൾക്ക്് അെീൽ് നൽകാവുന്നതാ ്് , 
അെീൽ്തീരുമാനം്അതിമമായിരിക്കും. 
 
ട് ാദയം് 24. എരെ് ലൈസൻസ/്രജിസ്്ട്രേഷൻ് താൽക്കാൈികമായി് സസ്രപൻഡ്്
ര യ്യരെട്ടു. സസ്്രപൻഷൻ് പിൻവൈിക്കുവാൻ് ഞാൻ  എരതാരക്ക് തുേർനേപേികൾ 
സവീകരിട്ക്കണ്ടതുണ്ട്്? 
 
ഉത്തരം: സസ്്രപൻഷൻ് സംബന്ധിച്ച്് ഭക്ഷ്യ് ഇേപാേുകാരന്് (FBO) നൽകിയ്
രമച്ചരെേുത്തൽ്ട്നാട്ടീസിൽ  സസ്്രപൻഷൻ്കാര ങ്ങൾ്ട്രഖരപേുത്തിയിട്ടുണ്ട്  . ഭക്ഷ്യ്
ഇേപാേുകാരൻ  (FBO) രമച്ചരെേുത്തൽ് അറിയിെിൽ് നിർട്േശ്ിച്ച രപകാരം് പരിൊര്
നേപേികൾ് ലകരക്കാള്ളുകയും് ലൈസൻസിംഗ്് അട്താറിറ്റിരയ് അറിയിക്കുകയും്
ര ട്യ്യണ്ടതാ  ് . ഭക്ഷ്യ് ഇേപാേുകാരൻ് (FBO) എേുക്കുന്ന് നേപേികളിൽ് തൃപ്തൻ്
ആര ങ്കിൽ, ലൈസൻസിംഗ്് അട്താറിറ്റിക്ക് ആവശ്യാനുസര ം് തുേർ് പരിട്ശ്ാധന്
നേത്തിട്യാ്അല്ലാരതട്യാ്സസ്രപൻഷൻ്പിൻവൈിക്കാൻ്അധികാരമുണ്ട്.  



 
2006രൈ് ഫുഡ്് ട്സഫ്റ്റി് ആെ്് സ്റ്റാൻട്ഡർഡ്സ് ആക്ടിരെ് രസക്ഷ്ൻ് 32 (4) രപകാരം്
രമച്ചരെേുത്തൽ് ട്നാട്ടീസിരനതിരര് ഭക്ഷ്യ് ഇേപാേുകാരന്  (FBO) അെീൽ്
നൽകാവുന്നതാ ്. 
 
ട് ാദയം് 25. FoSCoS സാട്ങ്കതിക് സൊയത്തിനായി് ഭക്ഷ്യ് ഇേപാേുകാരൻ് (FBO) 
എവിരേയാ  ്ബന്ധരെട്േണ്ടത്്? 
 
ഉത്തരം:ഭക്ഷ്യ്ബിസിനസ്സ്്ഓെട്ററ്റർ്(FBO) FoSCoS സാട്ങ്കതിക്സൊയത്തിനായി്ട്ോൾ്രഫീ 
രെൽെ്്രഡസ്്ക്്നമ്പർ 1800112100 അഥവാ helpdesk-foscos@fssai.gov.in. എന്ന്ഇരമയിൽ്
വിൈാസത്തിട്ൈക്ക്്ബന്ധരെോവുന്നതാ ് .  
 
കൂോരത, ഫുഡ്്ട്സഫ്റ്റി്ആെ്  ട്കാംപ്ലയൻസ്്സിസ്റ്റത്തിരെ്(FoScoS) ട്ൊംട്പജിൽ  "HOW 

TO APPLY" എന്ന്സൂ ികയിൽ  ഭക്ഷ്യ്ഇേപാേുകാരന്് ട്കരര/സംസ്ഥാന്ലൈസൻസിനും്
രജിസ്ട്രേഷനും സവയം് അട്പക്ഷ്ിക്കുന്നതിനുള്ള് ഘട്ടം് ഘട്ടമായുള്ള് വിവരങ്ങൾ്
ട്രഖരപേുത്തിയിട്ടുണ്ട്്. 
 
 
ട് ാദയം് 26. എന്റെ് ലൈസൻസ്് അട്പക്ഷ്യുരേ് ഘട്ടങ്ങൾ/നിൈരയക്കുറിച്ച്് അറിയാൻ്
മാർഗങ്ങളുണ്ട് ? 
 
ഉത്തരം:അട്പക്ഷ്ാ് നേപേിരകമങ്ങളുരേ  വിവിധ് ഘട്ടങ്ങളിൈായി അട്പക്ഷ്കരന്
എസ്എംഎസ്് /് ഇരമയിൽ് അട്ൈർട്ട്് വഴി് അട്പക്ഷ്യുരേ  നിൈവിരൈ് സ്ഥിതി്
അറിയിക്കുന്നതാ ്്.്മാരതമല്ല, FoSCoS-രൈ "രോക്ക്്ആപ്ലിട്ക്കഷൻ്സ്റ്റാറ്റസ്്(track application 

status)" എന്ന് സൗകരയം് ഉപട്യാഗിച്ച്് അട്പക്ഷ്യുരേ  നിൈവിരൈ് സ്ഥിതി്
മനസിൈാക്കാനാവും. 
 
ട് ാദയം്27. കാൈെര രെട്ടതിന്്ട്ശ്ഷം്നിങ്ങളുരേ്ലൈസൻസ/്രജിസ്്ട്രേഷൻ്എങ്ങരന്
പുതുക്കാം? 
 
ഉത്തരം:ഭക്ഷ്യ്ഇേപാേുകാരന്്FSSAI ലൈസൻസ്/രജിസ്്ട്രേഷൻ്കാൈാവധി്തീർന്ന്ട്ശ്ഷവും്
താരഴപറയുന്ന പിഴകട്ളാരേ്പുതുക്കാനാകും: 
 
1. കാൈാവധി് അവസാനിച്ച് ട്ശ്ഷം് 1- ാം ദിവസാം മുതൽ 90- ാം ദിവസാം് വരര് :് ഈ്
കാൈയളവിൽ്നിൈവിൈുള്ള്വാർഷിക്ലൈസൻസ്/രജിസ്്ട്രേഷൻ്ഫീസിരെ്മൂന്ന ്മേങ്്ങ്തുക  
പിഴ  ഈോക്കുന്നതാ  ് 
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 2. കാൈാവധി അവസാനിച്ച് ട്ശ്ഷം് 91- ാം ന്റത ട്ട ് 180- ാം ദിവസാം വന്റെ:്ഈ്കാൈയളവിൽ്
നിൈവിൈുള്ള്വാർഷിക്ലൈസൻസ്/രജിസ്്ട്രേഷൻ ഫീസിരെ്രണ്ട്്തവ ്കൂേി്(അതായത്്
രമാത്തം്5 മേങ്്ങ)്തുക പിഴ  ഈോക്കുന്നതാ ്. 
 
കൂേുതൽ് വിവരങ്ങൾക്കായി് 2021 ഒട്ക്ടാബർ് 29-രൈ FSSAI ഓർഡർ് നമ്പർ്
15(31)2020/FoSCoS/RCD/FSSAIpt4 കാ ുക. 
 
ട് ാദയം്28. ഓൺലൈനിൽ്ൈഭയമായ്ട്പയ്്രമെ്്ഓപ്ഷനുകൾ്എരതാരക്കയാ ?് 
 
ഉത്തരം: രരകഡിറ്റ്്കാർഡ്, രഡബിറ്റ്്കാർഡ്, ഓൺലൈൻ്രനറ്റ്്ബാങ്കിംഗ്്സൗകരയം്എന്നിവ 
വഴി്ഓൺലൈനായി്പ മേയക്്കാം. 
 
ട് ാദയം്29. ഏത്്സാെ രയത്തിൈാ ്്ലൈസൻസ്്അട്പക്ഷ്്നിരസിക്കരെേുന്നത്? 
 
ഉത്തരം:് നിശ്ചിത് 30 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ് ആവശ്യമായ് വിവരങ്ങൾ് നൽകാത്ത്
സാെ രയത്തിട്ൈാ് സമർെിച്ച അട്പക്ഷ്് സവീകാരയമരല്ലന്നും് അനുവദിക്കാനാകിരല്ലന്നും്
ട്ബാധയരെേുന്ന് സാെ രയത്തിട്ൈാ  ലൈസൻസിംഗ്് ഓഫീസർക്ക്് അട്പക്ഷ്്
നിരസിക്കാനുള്ള് അധികാരമുണ്ട് . ലൈസൻസ്് നിരസിക്കുന്നതിന്് മുമ്പ്, അട്പക്ഷ്കന്്
തൻരറ് ഭാഗം് വിശ്ദീകരിക്കാൻ് അവസരം് നൽകുകയും അട്പക്ഷ്് നിരസിക്കാനുള്ള്
കാര ങ്ങൾ്ട്രഖാമൂൈം്അറിയിക്കുകയും്ര യ്യും. 
 
ട് ാദയം് 30. ഫാർമസികളും് രമഡിക്കൽ് ട്സ്റ്റാറുകളും് രെൽത്ത്് സപ്ലിരമെുകട്ളാ്
നയൂരോസയൂട്ടിക്കൽ ഉൽെന്നങ്ങട്ളാ് വിൽക്കുന്നുരണ്ടങ്കിൽ് എഫ്എസ്എസ്എഐ്
ലൈസൻസിട്നാ്രജിസ്ട്രേഷട്നാ്അട്പക്ഷ്ിട്ക്കണ്ടതുട്ണ്ടാ? 
 
ഉത്തരം: ഫാർമസികൾ്അരല്ലങ്കിൽ്രെൽത്ത്്സപ്ലിരമെുകൾ്അരല്ലങ്കിൽ്നയൂരോസയൂട്ടിക്കൽ 
ഉൽെന്നങ്ങൾ് വിൽക്കുന്ന് രമഡിക്കൽ് ട്സ്റ്റാറുകൾ് ഉൾരെരേയുള്ള് എല്ലാ് ഭക്ഷ്യ്
ഇേപാേുകാരും (FBO)  FSSAI ലൈസൻസിട്നാ്രജിസ്ട്രേഷട്നാ്അട്പക്ഷ്ിട്ക്കണ്ടതുണ്ട്. 
 

ട് ാദയം 31. ഒന്നിെധികാം സാംസ്ഥ നങ്ങളിൽ ഒെു കമ്പനിയുന്റെ അന്റെങ്കിൽ സ്ഥ പനത്തിന്റെ 
അതത തപെിൽ ഭക്ഷ്യഇെപ െ്് നെത്തുന്നതിന് FSSAI ലെസൻസിന്റെ ആവശ്യകത 
എന്റത ന്റെയ ണ ്? 

ഉത്തൊം- ഒെു ഭക്ഷ്യ ഇെപ െുക െൻ (FBO) െതട  അതിൽ കൂെുതതെ  സാംസ്ഥ നങ്ങളിൽ 
ഭക്ഷ്യഇെപ െ്് നെത്തുന്നുന്റടങ്കിൽ അതേഹത്തിന് ഓതെ  യൂണിറ്റിനുാം അഥവ  
ഭക്ഷ്യപെിസെത്തിനുമുള്ള ലെസൻസ് അന്റെങ്കിൽ െജിസ്തരെഷൻ ആവശ്യമ ണ ്
എന്നതിനുപുറതമ അതേഹത്തിൻന്ററ െജിതേർഡ് ഓഫീസ് അന്റെങ്കിൽ/ന്റഹഡ് ഓഫീസിന് 
തകരര ലെസൻസ് നിർബന്ധമ ണ്.  



തകരര ലെസൻസിങ് അതത റിറ്റിയിൽ നിന്ന തണ  സാംസ്ഥ ന ലെസൻസിങ ്
അതത റിറ്റിൽ നിന്ന തണ  ലെസൻസ് അഥവ  െജിസ്തരെഷൻ തനതെടത് എന്നത് അത ത ്
യൂണിറ്റിന്റെ അന്റെങ്കിൽ ഭക്ഷ്യപെിസെത്തിന്റെ തശ്ഷിയുാം വിറ്റുവെവുാം അനുസെിച്ച ണ ്
നിർണയിെന്റെെുന്നത്.  

മ രതവുമെ, െജിതേർഡ് ഓഫീസ/്ന്റഹഡ് ഓഫീസ ് പെിസെത്ത് ഏന്റതങ്കിെുാം തെത്തിെുള്ള 
ഭക്ഷ്യ ഇെപ െു നെെുന്നുന്റടങ്കിൽ അതുാം ന്റഹഡ് ഓഫീസ് ലെസൻസിൽ 
ഉൾന്റെെുതത്തടത ണ്. 

 

ട് ാദയം 32. ഏത ്സ ഹചെയത്തിെ ണ് ന്റഡസിതേറ്റഡ് ഓഫീസർെ് (DO) FSSAI ലെസൻസ ്
അഥവ  െജിസ്തരെഷൻ സസ്ന്റപൻഡ് ന്റചയ്യ തന  റേ െ തന  കഴിയുക? 

ഉത്തൊം- ന്റമച്ചന്റെെുത്തുന്നതിനുള്ള അറിയിെിൽ (ഇാംരപൂവന്്റമൻറ ് തന ട്ടീസിൽ) 
പെ മർശ്ിച്ചിെിെുന്ന ക െയങ്ങൾ ഒെു ഭക്ഷ്യ ഇെപ െുക െൻ പ െിെുന്നിന്റെങ്കിൽ 
അയ ളുന്റെ ലെസൻസ് നിയുക്ത അധിക െി (Designated Officer) സസ്്ന്റപൻഡ ്
ന്റചയ്തതെ ാം. 

ക െണാം ക ണിെൽ തന ട്ടീസ ് നൽകി ഭക്ഷ്യ ഇെപ െുക െന ് തവട അവസൊം 
നൽകിയതിനു തശ്ഷാം ന്റഡസിതേറ്റഡ് ഓഫീസർെ് സസ്ന്റപൻഡ് ന്റചയ്ത ലെസൻസ് റേ ്
ന്റചയ്യ വുന്നതുമ ണ്. 

 

ട് ാദയം 33- തകരര സർെ െിന്റെ കീഴിൽ വെുന്ന ഒെു ക റ്ററിാംഗ് സ്ഥ പനത്തിന് FSSAI 
ലെസൻസ് ആവശ്യമുതട ? 

ഉത്തൊം. ഉട്, തകരര സർെ െിൻന്ററ കീഴിൽ വെുന്ന എെ  ക റ്ററിാംഗ് സ്ഥ പനങ്ങൾെുാം 
(ന്ററയിൽതവ, എയർതപ ർട്ട്, സീതപ ർട്ട,് ഡിഫൻസ,് മുതെ യവയെ്്) 
എഫ്.എസ്.എസ്.എ.ഐ.യിൽ (FSSAI) നിന്്ന ലെസൻസ് എെുതെടതുട്. 

 

ട് ാദയം 34. ഞങ്ങൾ ഫുഡ് അഡിറ്റീവുകൾ, എൻലസമുകൾ, തരപ സസ്ിാംഗ് എയ്്ഡുകൾ 
എന്നിവ മ രതമ ണ് നിർമ്മിെുന്നത്. എനിെ് (FSSAI) ലെസൻസ ്ആവശ്യമുതട ? 

ഉത്തൊം. തവണാം, ഭക്ഷ്ണത്തിൽ തചർെന്റെെുന്ന പദ ർത്ഥങ്ങൾ (സബ്േൻസസ് ആെെ് 
െു ഫുഡ് ക റ്റഗറിെ്) (ഭക്ഷ്ണ ഉൽെന്ന വിഭ ഗാം-99)ന്  കീഴിൽ വെുന്ന, ഫുഡ ്
അഡിറ്റീവുകൾ, എൻലസമുകൾ, തരപ സസ്ിാംഗ് എയ്ഡസ്്, തപ ഷകങ്ങൾ, തല റിാംഗ ്
ഏജെ്സ്, ഫങഷ്ണൽ തചെുവകൾ എന്നീ ഉൽെന്നങ്ങൾ നിർമ്മിെുന്ന ഭക്ഷ്യ ഇെപ െുക ർ 
ത ത ങ്ങളുന്റെ തയ ഗയത  മ നദണ്ഡാം അനുസെിച്ച് FSSAI ലെസൻസ് അഥവ  
െജിസ്തരെഷൻ തനതെടത ണ്. 

 



ട് ാദയം 35. 100% കയറ്റുമതി യൂണിറ്റുകൾെുാം FSSAI ലെസൻസ് െഭിതെടത ്
നിർബന്ധമ തണ ? 

ഉത്തൊം- അന്റത, ഭക്ഷ്യ ഉൽപന്നങ്ങളുന്റെ കയറ്റുമതിെുാം ഇറെുമതിെുാം FSSAI ലെസൻസ ്
നിർബന്ധമ ണ.് നിങ്ങളുന്റെ കയറ്റുമതി യൂണിറ്റിനുള്ള FSSAI തകരര ലെസൻസിന യി 
നിങ്ങൾ അതപക്ഷ്ിതെടതുട്. 

 

ട് ാദയം 36. ഇതയയിൽ വിൽപനയെ് യി ഉള്ള ഭക്ഷ്യവസ്തുെൾ ഇറെുമതി ന്റചയ്യ ൻ 
ഞ ൻ ആരഗഹിെുന്നു. എനിെ് FSSAI-ൽ നിന്നുള്ള ലെസൻസ് ആവശ്യമുതട ? 

ഉത്തൊം. ഉട്, ഇതയയിൽ വിൽപനയെ് യി ഉള്ള ഭക്ഷ്യ ഉല്പന്നങ്ങൾ ഇറെുമതി 
ന്റചയ്യുന്നതിന് ഡി. ജി. എഫ്. െി. യിൽ (DGFT) നിന്നുാം െഭിെുന്ന ഇറെുമതി കയറ്റുമതി 
തക ഡ് (IE-CODE) സർട്ടിഫിെറ്റിൽ സൂചിെിച്ചിട്ടുള്ള തമൽവിെ സത്തിൽ നിങ്ങൾ FSSAI തകരര 
ലെസൻസ് തനതെടതുട്.  

 

ട് ാദയം 37. FSSAI ലെസൻസിതന  അഥവ  െജിസ്തരെഷനു തവടിതയ  അതപക്ഷ്ിെ വുന്ന 
പെമ വധി ക െയളവ് എരതയ ണ്? 

ഉത്തൊം-FSSAI ലെസൻസിന യി ഒെു വർഷാം മുതൽ പെമ വധി അഞ്ചു വർഷാം വന്റെ 
അതപക്ഷ്ിെുകതയ , ലെസൻസ് പുതുെുകതയ  ന്റചയ്യ വുന്നത ണ്. 

 

ട് ാദയം 38. FSSAI ലെസൻസിന്റെതയ  െജിസ്തരെഷന്റെതയ  ആധിക െികത/സ ധുത 
എനിെ് എങ്ങന്റന പെിതശ് ധിെ ാം? 

ഉത്തൊം- ഉപതഭ ക്ത െൾെുാം, ഭക്ഷ്യ ഇെപ െുമ യി ബന്ധന്റെട്ട മറ്റുള്ളവർെുാം ‘ഫുഡ ്
തസഫ്റ്റി കണക്ട്’്എന്ന ആെിെൂന്റെ ലെസൻസുള്ള അഥവ  െജിതേർഡ് ആയ ഏന്റത െു 
ഭക്ഷ്യ ഇെപ െുക െന്റന കുറിച്ചുാം അറിയുവ നുാം   അവന്റെെറ്റി പെിതശ് ധിെ നുാം 
സ ധിെുാം.  

വിവെങ്ങൾ െഭിെുന്നതിന യി FSSAI-യുന്റെ ഭക്ഷ്യസുെക്ഷ്  പ െന സാംവിധ നത്തിെുള്ള 
('ഫുഡ് തസഫ്റ്റി ആൻഡ് കാംപ്ലയൻസ് സിേത്തിെുള്ള-FoSCoS’)്FBO ന്റസർച്ച് (FBO SEARCH) 
എന്ന സൗകെയവുാം ഉപതയ ഗിെ വുന്നത ണ്. 

 

ട് ാദയം 39. FSSAI ലെസൻസ/്െജിസ്്തരെഷനിൽ (കയു ആർ) QR തക ഡിന്റെ രപ ധ നയാം 
എത ണ?് 

ഉത്തൊം- ഭക്ഷ്യ ഇെപ െുക െിതെെ് കയു ആർ തക ഡ് (QR CODE) ഉള്ള ലെസൻസ് അഥവ  
െജിസ്തരെഷൻ ഓൺലെൻ ആയിട്ട ണ ്FSSAI അയെുന്നത്.  



കയു ആർ തക ഡ ് (QR CODE) സ്ക ൻ ന്റചയ്യുതമ്പ ൾ ലെസൻസിന്റെതയ  
െജിസ്തരെഷന്റെതയ  വിവെങ്ങൾ, FSSAI ഡ റ്റ തബസിൽ െഭയമ യതിനു സമ നമ യ 
വിശ്ദ ാംശ്ങ്ങൾ ഒെ ൾെ് െഭിെുന്നു. ഏന്റതങ്കിെുാം തെത്തിെുള്ള വഞ്ചന പെമ യ 
രപവർത്തനങ്ങൾ തിെിച്ചറിയ ൻ ഇതു സഹ യിെുന്നു. 

 

ട് ാദയം 40. ഞ ൻ നിർമ്മിെുന്നതുാം സാംസക്െിെുന്നതുമ യ എെ വിധ ഭക്ഷ്ണ 
ഉല്പന്നങ്ങളുാം FSSAI ലെസൻസിൽ െജിേർ ന്റചയ്യുകയുാം പെ മർശ്ിെുകയുാം 
ന്റചതയ്യടതആ്വശ്യമ തണ ? 
 
ഉത്തൊം. ലെസൻസിൽ പെ മർശ്ിച്ചിട്ടുള്ളതുാം ഉൾന്റെെുത്തിയിട്ടുള്ളതുമ യ 
ഭക്ഷ്ണപദ ർത്ഥങ്ങൾ മ രതതമ ഭക്ഷ്യ ഇെപ െുക െൻ നിർമ്മിെുവ നുാം 
സാംസക്െിെുവ നുാം പ െുള്ളൂ.  

ലെസൻസിൽ പെ മർശ്ിെന്റെെ ത്ത ഭക്ഷ്ണപദ ർത്ഥങ്ങൾ നിർമ്മിെുന്ന ഭക്ഷ്യ 
ഇെപ െുക െന്റന ‘ലെസൻസ് ഇെ ന്റത വയ പ ൊം നെത്തുതിന്’് സമ നമ യി 
കണെ െുകയുാം 2006-ന്റെ എഫ് എസ് എസ് (FSS) ആക്ട്ന്റെ നിശ്ചിത വകുെനുസെിച്ച് ആ 
വയക്തി വിച െണ ന്റചയ്യന്റെെുകയുാം  ന്റചയ്യുാം. 

 

ട് ാദയം 41- FSSAI ലെസൻസിന് ആവശ്യമ യ തെഖകൾ എന്റത ന്റെയ ണ?് ലെസൻസിന് 
ആവശ്യമുള്ള തെഖകളുന്റെ െിേ് എവിന്റെ നിന്്ന െഭിെുാം? 

ഉത്തൊം. ആവശ്യമ യ തെഖകൾ, ഭക്ഷ്യ് വയ പ െ തെങ്ങൾ (KOB) അനുസെിച്ച ്
തൊംതിെിെന്റപട്ടിെിെുന്നു. ആവശ്യമ യ തെഖകളുന്റെ െിേ് ഭക്ഷ്യസുെക്ഷ്  പ െന 
സാംവിധ നത്തിെുള്ള ('ഫുഡ് തസഫ്റ്റി ആൻഡ ് കാംപ്ലയൻസ് സിേത്തിന്റെ-FoSCoS’)്
തഹ ാംതപജിൽ 'ആവശ്യമ യ തെഖകൾ' എന്നതിന് കീഴിൽ െഭയമ ണ.് 

 

ട് ാദയം 42.്ഞ ൻ്ഭക്ഷ്ണ്വയ പ െ്നെത്തുന്നത്്എയർതപ ർട്ടിെ ണ്.്്എതു തെത്തിെുള്ള്
FSSAI്ലെസൻസ്്അന്റെങ്കിൽ്െജിസ്തരെഷൻ്ആണ്്എനിെ്്ആവശ്യാം?്അത്്െഭിെുവ ൻ്
ആവശ്യമ യ് ഫീസ്് എരതയ ണ്? 
 
ഉത്തൊം. എയർതപ ർട്ട്,് സീതപ ർട്ട്് എന്നിവിെങ്ങളിൽ് സ്ഥിതിന്റചയ്യുന്ന് ഭക്ഷ്ണ് വയ പ െ്
സ്ഥ പനങ്ങളുന്റെ് രപവർത്തനത്തിന്് തകരര് ലെസൻസ്് ആണ്് തവടത്.് അതിന യി്
രപതിവർഷാം്7,500്െൂപയ ണ്്ഫീസ്.  

 

 



ട് ാദയം 43. എഫ്എസ്എസ്എഐ് (FSSAI)് നമ്പർ് ഉപതയ ഗിച്ച് ലെസൻസ് അഥവ ്
െജിസ്തരെഷൻ എന്നിവ്എങ്ങന്റന്തിെിച്ചറിയ ാം? 

ഉത്തൊം. ്FSSAI്ലെസൻസ്്നമ്പർ്14്അെങ്ങളുള്ളത ണ്,്അത്്'1'്എന്നതിൽ്തുെങ്ങുന്നു;്
FSSAI്െജിസ്തരെഷൻ്നമ്പറുാം്14്അെങ്ങളുള്ളത ണ്,്അത്്'2'്ൽ്ആൊംഭിെുന്നു. 

 

ട് ാദയം 44. എനിെ്്ഒന്നിെധികാം്സാംസ്ഥ നങ്ങളിൽ്നിർമ്മ ണ്യൂണിറ്റുകളുട്.്ഇതിന യി്
ഞ ൻ്കമ്പനിയുന്റെ തപെിൽ ഒെു ന്റപ തു ലെസൻസ് ആതണ  തനതെടത് അതത  ഓതെ  
യൂണിറ്റിനുാം വയക്തിഗത ലെസൻതസ ?  

ഉത്തൊം- നിങ്ങളുന്റെ്കമ്പനിയുന്റെ് ന്റഹഡ്്ഓഫീസ്/െജിതേർഡ്്ഓഫീസ്്എന്നിവയ്െ യി്
നിങ്ങൾ്ഒെു് തകരര്ലെസൻസ്് തനതെടതുട്.് കൂെ ന്റത, അത ത്്സാംസ്ഥ നാം്അഥവ ് 
യു.െി. (UT)യിന്റെ ഓതെ  നിർമ്മ ണ് 
യൂണിറ്റിനുാം് അവയുന്റെ് തയ ഗയത് മ നദണ്ഡങ്ങളനുസെിച്ച്് വയക്തിഗത് തകരര്അന്റെങ്കിൽ്
സാംസ്ഥ ന്ലെസൻസ്്അന്റെങ്കിൽ്െജിസ്തരെഷൻ്സർട്ടിഫിെറ്റ്്തനതെടതുട്.് 

 

ട് ാദയം 45- FSSAI-യുന്റെ് ലെസൻസ്് അഥവ ് െജിസ്തരെഷന യി് അതപക്ഷ്ിെുവ ൻ്
ഏന്റതങ്കിെുാം്അാംഗീകൃത്ന്റഫസിെിതറ്ററ്റർമ ർ/കൺസൾട്ടെുമ ർ്എന്നിവർ്ഉതട ?് 

ഉത്തൊം- ലെസൻസ്ിങ്ങുാം െജിസ്തരെഷനുമ യി സാംബന്ധിച്ച ക െയങ്ങളിൽ ഭക്ഷ്യ 
ഇെപ െുക ർെ് സഹ യാം നൽകുന്നതിന യി ഫുഡ് തസഫ്റ്റി മിരത സ് (FSM) അഥവ  
ഭക്ഷ്യസുെക്ഷ്  മിരതങ്ങളുന്റെ തസവനാം FSSAI െഭയമ െിയിട്ടുട്.  

ഭക്ഷ്യസുെക്ഷ് ്മിരത്പദ്ധതിെ്്കീഴിൽ,്ലെസൻസുകൾെുാം്െജിസ്തരെഷനുകൾെുമ യി്
അതപക്ഷ്കൾ് സമർെിെുന്നതിൽ ഭക്ഷ്യ ഇെപ െുക ർെ്് സഹ യാം 
നൽകുന്നതിന യി FSSAI് ഡിജിറ്റൽ് മിരതകന്റള് അാംഗീകെിെുകയുാം് പെിശ്ീെിെിെുകയുാം്
ന്റചയ്യുന്നു.  

 

FSSAI നിശ്ചയിച്ചിെിെുന്ന എഫ് എസ് എമ്മിന്റെ (FSM) തസവന നിെെുകൾ ഇനി 
പറയുന്നവയ ണ്: 

• െജിസ്്തരെഷൻ അതപക്ഷ് സമർെിെുന്നതിനുാം/െജിസ്്തരെഷൻ സർട്ടിഫിെറ്റ ്
പെിഷ്കെിെുന്നതിനുാം/ െജിസ്തരെഷൻ സാംബന്ധിച്ച വ ർഷിക രപഖയ പനത്തിനുാം - 
100 െൂപ 
 

• ലെസൻസ് അതപക്ഷ്കൾ് സമർെിെുന്നതിനുാം/ലെസൻസിൽ മ റ്റാം 
വെുത്തുന്നതിനുാം/വ ർഷിക വെുമ നാം സാംബന്ധിച്ച വിവെങ്ങൾ സമർെിെുന്നതിനുാം 
-500 െൂപ. 

 



ട് ാദയം 46: തഫ ാം IX-ൽ വയക്തിന്റയ ന മനിർതേശ്ാം ന്റചയ്യുന്നതിന്റെ രപ ധ നയാം എത ണ?് 
ഭക്ഷ്യഇെപ െിന യി ഒെ ന്റള ന മനിർതേശ്ാം ന്റചതയ്യടത് നിർബന്ധമ തണ ? 

ഉത്തൊം: ലെസൻസുള്ള ഓതെ  ഭക്ഷ്യ ഇെപ െുക െനുാം സ്ഥ പനവുമ യി ബന്ധന്റെട്ടുള്ള 
ഫുഡ് തസഫ്റ്റി നിയമങ്ങളുാം ചട്ടങ്ങളുാം പ െിെുന്നതിന് തവടി ചുമതെന്റെെുത്തിയ 
വയക്തിയുന്റെ തപെ് FSSAI ന്റയ തെഖ മൂൊം അറിയിെുന്നതിനുള്ള സ ക്ഷ്യപരതമ ണ് തഫ ാം IX . 

ന്റരപ ലരപറ്റർ ഒഴിന്റകയുള്ള എെ  FBO യുാം ഒെു വയക്തിന്റയ ന മനിർതേശ്ാം ന്റചയ്യുകയുാം തഫ ാം 
IX -ൽ ലെസൻസിാംഗ് അതത റിറ്റിന്റയ അറിയിെുകയുാം തവണാം. 

ട് ാദയം 47: എന്റെ ഭക്ഷ്യ ഇെപ െുരപവർത്തനങ്ങൾെ യി ഞ ൻ വ ർഷിക റിതട്ടൺ ഫയൽ 
ന്റചതയ്യടതുതട ? 

ഉത്തൊം: ഉതപ് ദനത്തിൽ ഏർന്റെട്ടിെിെുന്ന FSSAI ലെസൻസുള്ള FBO-കൾ (റീപ െിാംഗുാം 
റീെ ന്റബെറുകളുാം ഉൾന്റെന്റെ, അത യത ്മൂന്ന ാം കക്ഷ്ി നിർമ്മ ത െൾ അവെുന്റെ ഭക്ഷ്യ 
ഉൽപന്നങ്ങൾ നിർമ്മിെുന്ന FBO-കൾ), ഭക്ഷ്യ ഉൽപന്നങ്ങളുന്റെ ഇറക്കുമതിക്കാർ എന്നിവർ 
തഫ ാം D1-ൽ മുൻ സ മ്പത്തിക വർഷത്തിന്റെ വ ർഷിക റിതട്ടൺ എെ  ന്റമയ് 31-നകാം FoSCoS 
തപ ർട്ടെിെൂന്റെ സമർെിതെടതുട്. 

ട് ാദയം 48: വ ർഷിക റിതട്ടണുകൾ ലവകിതയ  സമർെിെ ത്തതിതന  ഉള്ള പിഴ എത ണ്? 

ഉത്തൊം: എെ  വർഷവുാം ന്റമയ് 31-ന് തശ്ഷാം വ ർഷിക റിതട്ടൺ സമർെിെ തിെുന്ന ൽ, 
വ ർഷിക റിതട്ടൺ സമർെിെുന്ന തീയതി വന്റെ രപതിദിനാം 100 െൂപ ലവകി ഫീസ ്
ഈെ െുാം. 2020-2021 സ മ്പത്തിക വർഷാം മുതൽ വ ർഷിക റിതട്ടൺ പിഴ FBO-കൾ 
ഓൺലെന യി FoSCoS തപ ർട്ടെിൽ സമർെിെണാം. 

 

ട് ാദയം 49: എെ  ഉത്പ ദകർെുാം/തരപ സസർമ ർെുാം നിർബന്ധമ യുാം സവതമ യ 
ഭക്ഷ്ണ പെിതശ് ധന െതബ റട്ടറി സജ്ജീകെിെ ൻ നിർബന്ധമുതട ? 

ഉത്തൊം: ലെസൻസിന്റെ വയവസ്ഥ അനുസെിച്ച്, എണ്ണ ഉൽെ ദകർ ഉൽെന്നങ്ങളുന്റെ 
പെിതശ് ധനയ്െ് സവതമ യ െതബ റട്ടറി സൗകെയാം ഉട യിെിെണാം. 

കൂെ ന്റത, 2019 ഒതക്ട ബർ 15-ന്റെ ഉത്തെവ് നമ്പർ 15023/02/2017-QA (pt-2) രപക ൊം FSSAI 
പുറന്റെെുവിച്ച നിർതേശ്ങ്ങൾ എെ  പ ൽ സാംസക്െണ തകരരങ്ങളുാം 
ഉപതഭ ക്ത െൾെ യി നൽകുന്ന പ െിന്റെയുാം പ െുൽെന്നങ്ങളുന്റെയുാം വിതെണാം 
സുെക്ഷ്ിതവുാം നെ നിെവ െവുാം ഉന്റടന്ന ്ഉറെ െുന്നതിന് ആതെിക നിയരതണങ്ങളുന്റെ 
നിെീക്ഷ്ണത്തിന യി സ മ്പിൾ, ന്റെേിാംഗ്, ഇൻസ്ന്റപക്ഷ്ൻ എന്നിവയുന്റെ ഒെു േ ൻതഡർഡ് 
സ്കീാം പിതുെതെടത ണ്. സ മ്പിളിാംഗ്, ന്റെേിാംഗ്, ഇൻസ്ന്റപക്ഷ്ൻ എന്നിവയുന്റെ 
വിശ്ദമ യ സ്കീാം ഉത്തെവിന്റന ൊം തചർത്തിെിെുന്നു (FSSAI യുന്റെ രവബ്ലസറ്റിൽ െഭയാം). 
2020 ജനുവെി 01 മുതൽ പദ്ധതി രപ ബെയത്തിൽ വന്നു. 

 



ട് ാദയം 50: വ ങ്ങുന്നയ ൾെ് ഞ ൻ ബിൽ/കയ ഷ് ന്റമതമ്മ  നൽതകടതുതട ? 

ഉത്തൊം: 2011-ന്റെ FSS (ഭക്ഷ്യ ഇെപ െുകളുന്റെ ലെസൻസിാംഗുാം െജിസ്തരെഷനുാം) ആക്ട,്  
2.1.14 വകുെ് രപക ൊം, ബിസിനസ് െു ബിസിനസ് വയാപാരത്തിൽ ഉൾന്റെട്ടിെിെുന്ന ഓതെ  
ഭക്ഷ്യ ഇെപ െുക െനുാം വ ങ്ങുന്നയ ൾെ് ന്റവതേന്ററതയ  ബിെിതെ  കയ ഷ് ന്റമതമ്മ യിതെ  
തെബെിതെ  തഫ ാം E-യിൽ വ റെി നൽകണാം. 

 

ട് ാദയം 51: എന്റെ ഭക്ഷ്യ ഇെപ െുമ യി ബന്ധന്റെട്ട ലെസൻസിന്റെ നിർബന്ധിത 
വയവസ്ഥകൾ എന്റത ന്റെയ ണ്? 

ഉത്തൊം: ഭക്ഷ്യസുെക്ഷ്യുാം മ നദണ്ഡങ്ങളുാം (ഭക്ഷ്യ ഇെപ െുകളുന്റെ ലെസൻസിാംഗുാം 
െജിസ്തരെഷനുാം) നിയമാം, 2011 ന്റെ ന്റഷഡയൂൾ 2 ന്റെ അനുബന്ധാം 3 ൽ നിർവചിച്ചിെിെുന്ന 
രപക ൊം ലെസൻസിന്റെ ചിെ നിബന്ധനകൾ എെ  FSSAI ലെസൻസുള്ള ഭക്ഷ്യ 
ഇെപ െുക െുാം എെ യ്തെ ഴുാം പ െിതെടത ണ്. FSSAI ലെസൻസിന്റെ വയവസ്ഥകൾ 
ഭക്ഷ്യ ഇെപ െുക ർെ ് QR തക ഡ് ഉൾതച്ചർത്ത ലെസൻസുകൾെ് അനുബന്ധമ യി 
അയയ്്െുന്നു. ഫുഡ് തസഫ്റ്റി കാംപ്ലയൻസ് സിേത്തിന്റെ തഹ ാംതപജിതെ  ഫുഡ് തസഫ്റ്റി 
കണക്ട ് ആെിന്റെ 'ലെസൻസിന യി അതപക്ഷ്ിെുക' വിഭ ഗത്തിതെ  ലെസൻസിന്റെ 
വയവസ്ഥകൾ െഭയമ ണ.് 

 

ട് ാദയം 52: FSSAI ലെസൻസിൽ തഫ ർട്ടിലഫഡ് ഭക്ഷ്ണത്തിന്റെ 
നിർമ്മ ണാം/സാംസക്െണാം എങ്ങന്റന രപഖയ പിെ ാം? FSSAI ലെസൻസിൽ തഫ ർട്ടിലഫഡ ്
ഫുഡ് നിർമ്മ ണാം രപഖയ പിതെടത് നിർബന്ധമ തണ ? 

ഉത്തൊം: തഫ ർട്ടിലഫഡ് ഭക്ഷ്ണങ്ങൾ (തഗ തമ്പ,് അെി, പ ൽ, എണ്ണ, ഉെ്) നിർമ്മിെുന്ന 
ഭക്ഷ്യഇെപ െുക ർ ഉൽെന്നങ്ങളുന്റെ െ ബ് പെിതശ് ധന റിതെ ർട്ടുകൾ 
ഉൾന്റെെുത്തിന്റെ ട് അവെുന്റെ FSSAI ലെസൻസിന് ഈ അാംഗീക ൊം തനതെടതുട്. 

 

ട് ാദയം 53: എനിെ് FSSAI ലെസൻസ ്ഉട്, തഫ ർട്ടിലഫഡ് ഭക്ഷ്യ ഉൽെന്ന തെബെുകളിൽ 
എനിെ് +F തെ തഗ  ഉപതയ ഗിെ തമ ? 

ഉത്തൊം: ഒെു ഭക്ഷ്യ ഇെപ െുക െനു സ ധുവ യ എഫ്എസ്എസഎ്ഐ ലെസൻസ ്
ഉന്റടങ്കിൽതെ െുാം, അവൻ/അവളുന്റെ എഫ്എസ്എസ്എഐ ലെസൻസിൽ 
തഫ ർട്ടിലഫഡ് ഭക്ഷ്ണന്റത്ത അാംഗീകെിതെടതുട്. FSSAI ലെസൻസിൽ 
തഫ ർട്ടിലഫഡ് ഭക്ഷ്ണങ്ങളുന്റെ അാംഗീക ൊം അാംഗീകെിച്ചതിന് തശ്ഷാം മ രതതമ 
അാംഗീകെിച്ച ഉൽെന്നങ്ങളിൽ FBO യ്െ് +F തെ തഗ  ഉപതയ ഗിെ ൻ കഴിയൂ. 

 



ട് ാദയം 54: എനിെ് FSSAI ലെസൻസ് ഉട്, ഭക്ഷ്യ ഉൽെന്ന തെബെുകളിൽ എനിെ് 
ലജവക് ഭ െത് (ഓർഗ നിക് ഇതയ) തെ തഗ  ഉപതയ ഗിെ തമ ? 

ഉത്തൊം: ഒെു FBO-യെ് ് സ ധുവ യ FSSAI ലെസൻസ് ഉന്റടങ്കിൽ തപ െുാം, NPOP/PGS-
ഇതയയിൽ നിന്്ന അാംഗീക ൊം െഭിച്ച ഉൽെന്നങ്ങൾ ഉൾന്റെെുത്തിന്റെ ട ്
അവന്റെ/അവളുന്റെ FSSAI ലെസൻസിൽ ലജവ ഭക്ഷ്ണാം അാംഗീകെിതെടതുട്. FSSAI 
ലെസൻസിന്റെ ഓർഗ നിക് ഭക്ഷ്ണങ്ങളുന്റെ അാംഗീക െത്തിന് തശ്ഷാം മ രതാം, അാംഗീകെിച്ച 
ഉൽെന്ന തെബെുകളിൽ FBOയ്െ് ലജവിക് ഭ െത് (ഓർഗ നിക് ഇതയ) തെ തഗ  
ഉപതയ ഗിെ ാം. 

 

ട് ാദയം 55: മെുന്നുകെകൾ, ന്റപ തു/പെചെെ് സ ധനങ്ങളുന്റെ െഘുവയ പ ൊം FSSAI 
ലെസൻതസ  െജിസ്തരെഷതന  തനതെടതുതട ? 

ഉത്തൊം: മെുന്നുകെകൾ, െഘുവയ പ െികൾ അന്റെങ്കിൽ മതറ്റന്റതങ്കിെുാം െഘുവയ പ െ 
യൂണിറ്റുകൾ അവെുന്റെ ഔട്്ട്ന്റെറ്റുകൾ എന്നിവ വഴി ഭക്ഷ്യ ഉൽപന്നങ്ങൾ വിൽെുന്നതിൽ 
ഏർന്റെട്ടിട്ടുന്റടങ്കിൽ, FSSAI ലെസൻസ് എെുതെടതുട്. FSSAI 
ലെസൻസിന്റെ/െജിസ്്തരെഷന്റെ തയ ഗയത  മ നദണ്ഡങ്ങൾ foodlicensing.fssai.gov.in 
എന്നതിൽ െഭയമ ണ.് അന്റെങ്കിൽ 1800112100 എന്ന തെ ൾ രഫീ നമ്പറിൽ വിളിെുക. 

 

ട് ാദയം 56: എന്റെ ഭക്ഷ്യഇെപ െിന്റെ ശ്െിയ യ തൊം അന്റെങ്കിൽ തയ ഗയത  മ നദണ്ഡാം 
അന്റെങ്കിൽ വിഭ ഗന്റത്ത എനിെ് എങ്ങന്റന അറിയ ന കുാം? 

ഉത്തൊം: ഓതെ  തെത്തിെുള്ള ഭക്ഷ്യഇെപ െിന്റെയുാം (KoB) നിർവചനാം FSSAI-യുന്റെ 
ലെസൻസിാംഗ ്ന്റവബ്്ലസറ്റിന്റെ, അത യത ് www.foodlicensing.fssai.gov.in  തഹ ാംതപജിൽ 
െഭയമ ണ,്. ഒെു തയ ഗയത  പെിതശ് ധനയുാം െഭയമ ണ്. 

 

ട് ാദയം 57: അതപക്ഷ്ിച്ചതിന് തശ്ഷാം െജിസ്തരെഷൻ സർട്ടിഫിെറ്റ ് നൽകുന്നതിനുള്ള 
പെമ വധി സമയാം എരതയ ണ?് 

ഉത്തൊം: അതപക്ഷ്ിച്ച തീയതി മുതൽ 7 ദിവസത്തിനകാം െജിസ്തരെഷൻ അതത റിറ്റി 
െജിസ്തരെഷൻ സർട്ടിഫിെറ്റ് നൽകണാം.  െജിസ്തരെഷൻ അതത റിറ്റി അതപക്ഷ്കന്റെ 
പെിസൊം പെിതശ് ധിെ ൻ ആരഗഹിെുന്നുന്റവങ്കിൽ, അതപക്ഷ്യുന്റെ തീയതി മുതൽ 30 
ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പെിതശ് ധന നെത്തുകയുാം, (ഭക്ഷ്യ ഇെപ െുകളുന്റെ ലെസൻസിാംഗുാം 
െജിസ്തരെഷനുാം) നിയമാം 2011ന്റെ ന്റഷഡയൂൾ 4 രപക ൊം സ്ഥെങ്ങൾ ഉചിതമ ന്റണന്്ന 
തബ ധയാം വെുന്ന സ്ഥിതിെ് െജിസ്തരെഷൻ നൽകുകയുാം തവണാം. 

 



ട് ാദയം 58: അതപക്ഷ്ിച്ചതിന് തശ്ഷാം FSSAI ലെസൻസ് അനുവദിെുന്നതിനുള്ള പെമ വധി 
സമയാം എരതയ ണ?് 

ഉത്തൊം: ഒെു അതപക്ഷ്കൻ പൂർണ്ണമ യി അതപക്ഷ്ിച്ചതിന് തശ്ഷാം 60 ദിവസത്തിനകാം 
ലെസൻസിാംഗ ് അതത റിറ്റി ലെസൻസ് നൽകണാം. അതപക്ഷ്യുന്റെ 
സൂക്ഷ്മ്പെിതശ് ധനയുാം അനുബന്ധ സ്ഥെപെിതശ് ധനയുാം ഈ സമയപെിധിയിൽ 
ഉൾന്റെെുന്നു. 

 

ട് ാദയം 59: നിശ്ചിത സമയപെിധിെുള്ളിൽ ലെസൻസ ് നൽകിയിന്റെങ്കിതെ  
ലെസൻസിാംഗ ്അതത റിറ്റിയുന്റെ തീെുമ നത്തിൽ തൃപ്തനന്റെങ്കിതെ  അന്റെങ്കിൽ അതപക്ഷ് 
നിെസിെുകതയ  അന്റെങ്കിൽ ബന്ധന്റെട്ട അതത റിറ്റി ലെസൻസ് സസ്ന്റപൻഡ് 
ന്റചയ്യുകതയ  റേ െുകതയ  ന്റചയ്ത ൽ എവിന്റെയ ണ് സമീപിതെടത?് 

ഉത്തൊം: ലെസൻസിാംഗ് അന്റെങ്കിൽ െജിസ്്തരെഷൻ അതത റിറ്റിയുന്റെ തീെുമ നത്തിൽ 
നിങ്ങൾെ ്എതിർെുന്റടങ്കിൽ, 2006 ന്റെ ഭക്ഷ്യസുെക്ഷ്  മ നദണ്ഡ ആക്്െ് ന്റസക്ഷ്ൻ 32 
രപക ൊം നിങ്ങളുന്റെ സാംസ്ഥ നന്റത്ത ഭക്ഷ്യ സുെക്ഷ്  കമ്മീഷണർെ് അെീൽ നൽക ാം. 
എെ  സാംസ്ഥ നങ്ങളിന്റെയുാം/ തകരര ഭെണ രപതദശ്ങ്ങളിന്റെയുാം ഭക്ഷ്യസുെക്ഷ്  
കമ്മീഷണർമ െുന്റെ വിശ്ദ ാംശ്ങ്ങൾ https://fssai.gov.in/cms/commissioners-of-food-

safety.php. എന്നതിൽ െഭയമ ണ്. 

ന്റസൻരെൽ ലെസൻസിന്റെ സവയതമവ നിെസിെന്റെട്ട അതപക്ഷ്കൾ അന്റെങ്കിൽ 
സൂക്ഷ്മ്പെിതശ് ധന ലവകുകയ ന്റണങ്കിൽ, നിങ്ങൾെ ്FSSAI രപ തദശ്ിക ഓഫീസുകളുന്റെ 
ഡയറക്ടർമ ർെ ് എഴുത വുന്നത ണ്. വിശ്ദ ാംശ്ങ്ങൾ 
https://www.fssai.gov.in/cms/directory.php. എന്നതിൽ െഭയമ ണ.് 2006-ന്റെ ഭക്ഷ്യസുെക്ഷ്  
മ നദണ്ഡ ആക്്െ് ന്റസക്ഷ്ൻ 32 രപക െമുള്ള അെീെുകൾെ്, FBOകൾ അവെുന്റെ തകസ്, 
ചീഫ് എക്്സികയൂട്ടീവ് ഓഫീസർ, FSSAI-െ് സമർെിെ ാം. 

 

ട് ാദയം 60: ലെസൻസ് അന്റെങ്കിൽ െജിസ്തരെഷൻ പുതുെൽ എരത ദിവസാം മുമ്പ ്
അതപക്ഷ്ിെ ാം? 

ഉത്തൊം: ഒെു ലെസൻസ് അന്റെങ്കിൽ െജിസ്തരെഷൻ പുതുെൽ അതപക്ഷ് 180 ദിവസാം മുമ്പ ്
തന്റന്ന നൽക ാം. കൂെ ന്റത, ക െഹെണന്റെട്ട തീയതിെ് തശ്ഷവുാം, ക െ വധി കഴിഞ്ഞ് 180 
ദിവസാം വന്റെ, ഫുഡ് ബിസിനസ്് ഓെതററ്റർെ ്ഇതെ ൾ FSSAI ലെസൻസ/്െജിസ്്തരെഷൻ 
പുതുെ ന കുാം. കൂെുതൽ വിവെങ്ങൾെ ്ദയവ യി Q. 27 പെിതശ് ധിെുക. 

 

തച ദയാം 61. എന്റെ എഫ്എസ്എസ്എഐ ലെസൻസിന് ഇനിയുാം ഏത നുാം ദിവസന്റത്ത 
സ ധുത കൂന്റെയുട ് , എന്നിട്ടുാം ലെസൻസ ് പുതുെൽ അതപക്ഷ്  സമർെിെുതമ്പ ൾ 

https://www.fssai.gov.in/cms/directory.php


സിോം ലവകിയതിനുള്ള  പിഴ (late fees) ആവശ്യന്റെെുന്നു, എതുന്റക ട ണിത് ? 
പുതുെൽ അതപക്ഷ് സമർെിെുതമ്പ ൾ തെറ്റ ്ഫീസ ്എങ്ങന്റന ആണ ്കണെ െുന്നത് ?  

ഉത്തൊം:  പിഴ െഹിതമ യി  ലെസൻസ് പുതുെുന്നതിനു ലെസൻസ ്
ക െഹെണന്റെെുന്നതിന് 30 ദിവസo മുന്റമ്പങ്കിെുാം ഒെു പുതുെൽ അതപക്ഷ് ഫയൽ 
ന്റചതയ്യടത ണ.്  ലവകുന്നതിനുള്ള പിഴ രപതിദിനാം 100 െൂപ ലെസൻസ് പുതുെൽ  
ഫീസിതെെ ് കൂട്ടിതച്ചർെുന്നു. ഉദ ഹെണത്തിന് ക െ വധി കഴിയുന്ന അവസ നന്റത്ത 
ദിവസത്തിൽ ആണ ്നിങ്ങൾ പുതുെെ യി അതപക്ഷ്ിെുന്നന്റതങ്കിൽ ,പിഴ ആയി  100 x 30 
= 3000 െൂപ ലെസൻസിന്റെ പുതുെൽ ഫീസിതെെ് കൂട്ടിതച്ചർെുാം. 

 

 

തച ദയാം 62. ഞ ൻ ഓഫ്്ലെൻ രെഷറി ചെ ൻ വഴി ലെസൻസിന്റെതയ  െജിസ്തരെഷന്റെതയ  
തപയ്്ന്റമെ/്ഫീസ ്സമർെിച്ചിട്ടുട്. ഞ ൻ എങ്ങന്റനയ ണ് അതപക്ഷ് സമർെിതെടത് ?  

ഉത്തൊം: ഓഫ്്ലെൻ രെഷറി ചെ ൻ മുതഖന ലെസൻതസ  െജിസ്തരെഷൻ ഫീതസ  
അെെുകയ ന്റണങ്കിൽ, രെഷറി ചെ ൻ പകർെ ് FBO സവയാം സ ക്ഷ്യന്റെെുത്തുകയുാം രെഷറി 
ചെ ന ് മുകളിൽ 17 അെ അവൊംബ സാംഖയ (Reference number) തെഖന്റെെുത്തുകയുാം 
തവണാം. തുെർന്ന ് രെഷറി ചെ നിന്റെ വിശ്ദ ാംശ്ങ്ങൾ പൂെിെിച്ച് അതിന്റെ സവയാം 
സ ക്ഷ്യന്റെെുത്തിയ പകർെ് അതപക്ഷ്യിൽ അതപ്ല ഡ ് ന്റചയ്ത ് അതപക്ഷ് 
സമർെിെ വുന്നത ണ.് 

 

 

തച ദയാം 63. എന്റെ അതപക്ഷ്യുന്റെ സ്ഥിതിനിെ പെിതശ് ധിെുതമ്പ ൾ ലെസൻസ ്
/െജിസ്തരെഷൻ അനുവദിച്ചിട്ടുട് എന്ന ് ക ണിെുന്നു, എന്ന ൽ എനിെ് ഇതുവന്റെ 
ലെസൻസ് /െജിസ്തരെഷൻ സ ക്ഷ്യപരതാം െഭിച്ചിട്ടിെ. എത ണ് രപശ്ന്ാം?  

ഉത്തൊം: എഫ്എസ്എസ്എഐ ലെസൻസ ് അന്റെങ്കിൽ കയുആർ തക ഡ് അെങ്ങിയ 
െജിസ്തരെഷൻ ഇഷയൂ ന്റചയ്തതിന് തശ്ഷാം ഭക്ഷ്യ ഇെപ െുക െുന്റെ ഇന്റമയിൽ 
ഐഡികളിതെെ ് അയയ്്െുന്നു. ലെസൻസ ് രപക ൊം ന മനിർതേശ്ാം ന്റചയ്യന്റെട്ട 
വയക്തിയുന്റെ ഇന്റമയിൽ ഐഡിയിതെെ ് FSSAI ലെസൻസ് അയയ്െുന്നു.  FSSAI 
െജിസ്തരെഷൻ സ ക്ഷ്യപരതവുാം ഇതുതപ ന്റെതന്റന്ന അതപക്ഷ്കൻ നൽകിയ ഇന്റമയിൽ 
ഐഡിയിതെെ ് അയയ്െുന്നു. നിങ്ങൾെ ് ലെസൻതസ  െജിസ്തരെഷന്റെതയ  ന്റമയിൽ 
െഭിച്ചിന്റെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ നൽകിയ ഇന്റമയിൽ ഐഡികളുന്റെ കൃതയത ഉറെുവെുത്തുക. 

 

 

 



 

തച ദയാം 64. എന്റെ FSSAI ലെസൻസ് പുതുെൽ സ്ഥിതിനിെ എനിെ് എങ്ങന്റന 
പെിതശ് ധിെ ാം?  

ഉത്തൊം: നിങ്ങളുന്റെ FoSCoS അൌടിൽ യൂസർ ഐഡിയുാം പ സ്്തവഡുാം ഉപതയ ഗിച്ച് 
തെ ഗിൻ ന്റചയ്്ത്  ലെസൻസ്/െജിസ്്തരെഷൻ പുതുെൽ അതപക്ഷ്യുന്റെ സ്ഥിതിനിെ 
പെിതശ് ധിെ വുന്നത ണ്. FoSCoS തപ ർട്ടെിൽ നിങ്ങളുന്റെ ആപ്ലിതെഷൻ സ്ഥിതിനിെ 
പെിതശ് ധിെുക എന്നത ണ് മന്ററ്റ െു മ ർഗ്ഗാം. 

 

തച ദയാം 65. FSSAI ലെസൻസ് െഭിെുന്നതിന് ആവശ്യമ യ മറ്റ ് അനുമതികൾ 
എന്റത ന്റെയ ണ ്?  

ഉത്തൊം: ഒെു രപതദശ്ത്ത് ഭക്ഷ്യവയവസ യാം നെത്തുന്നതിന്  മറ്റു അനുമതികളുന്റെ 
ആവശ്യകത നിർണ്ണയിെുന്നത് ജിെ /രപ തദശ്ിക ഭെണകൂെമ ണ്. എഫ്എസ്എസ്എഐ 
ലെസൻസ്/െജിസ്്തരെഷന് അതപക്ഷ്ിെുന്നതിന് അനുമതി െഭിെുന്നതിന് മുൻകൂർ 
വയവസ്ഥകന്റള ന്നുമിെ. എന്നിെുന്ന െുാം, ഭക്ഷ്യവയവസ യ രപവർത്തനങ്ങൾ 
ആൊംഭിെുന്നതിന് മുമ്പ് ജിെ /രപ തദശ്ിക ഭെണകൂൊം നിർതേശ്ിച്ച രപക ൊം എെ  
അനുമതികളുാം എെുത്തിട്ടുന്റടന്ന്  ഭക്ഷ്യഇെപ െുക െൻ ഉറെ െുക. 

 

തച ദയാം 66. എനിെ് എന്റെ FoSCoS ഉപതയ ക്തൃ ഐഡി നഷ്ടന്റെട്ടു. 'പ സ്്തവഡ ്
മറന്നു/പുനഃസജ്ജമ െുക' എന്ന യൂട്ടിെിറ്റിെ് കീഴിെുള്ള ഇന്റമയിൽ ഐഡിയുാം 
ന്റമ ലബൽ നമ്പറുാം എതെതെ. എന്റെ FoSCoS ഉപതയ ക്തൃ ഐഡി തയ ഗയത പരതങ്ങൾ 
എങ്ങന്റന വീന്റടെുെ ാം?  

ഉത്തൊം: FSSAI, 2021 നവാംബർ 25-ന്റെ ഓർഡർ നമ്പർ 15(31)2020/FoSCoS/RCD/FSSAI രപക ൊം 
FoSCoS-ൽ തെ ഗിൻ ന്റചയ്യുന്നതിന് ലെസൻസ് / െജിസ്തരെഷൻ നമ്പർ/ അതപക്ഷ് നമ്പർ 
അെിസ്ഥ നമ െിയുള്ള യൂസർ ഐഡികൾ ഉപതയ ഗിെ വുന്നത ണ്. കൂെ ന്റത, 
ലെസൻസ്/െജിസ്്തരെഷൻ അന്റെങ്കിൽ അതപക്ഷ്യുമ യി ബന്ധിെിച്ചിെിെുന്ന ഇന്റമയിൽ 
ഐഡിയുാം ന്റമ ലബൽ നമ്പറുാം പുതുെുന്നതിന് , ഓർഡറിൽ ബന്ധിെിച്ചിെിെുന്ന SOP 
(രപവർത്തന നെപെിരകമാം.) [അനുബന്ധാം - II] അനുസെിച്ച് ഉപതയ ക്ത െൾെ് അവെുന്റെ 
ഏെിയ ഓഫീസർമ ർെ് മുന്ന ന്റക അതപക്ഷ് സമർെിെ ാം നിങ്ങൾെ ്
എഫ്എസ്എസ്എഐ ന്റഹൽെ് ലെൻ @1800112100-െുാം  ബന്ധന്റെെ വുന്നത ണ്. 
 
 
തച ദയാം 67. ലെസൻസ ്ക െ വധി തീെുന്നതിനു മുൻപ് തന്റന്ന ഞ ൻ പുതുെൽ അതപക്ഷ് 
സമർെിെ ൻ ആൊംഭിന്റച്ചങ്കിെുാം തപയ്്ന്റമെ ്തപജിന്റെ സ തങ്കതിക പിശ്ക് മൂൊം പുതുെൽ 
അതപക്ഷ് പൂർത്തിയ െ ൻ കഴിഞ്ഞിെ. എനിെ് എങ്ങന്റന അപൂർണ്ണമ യ 
അതപക്ഷ്യുമ യി മുതന്ന ട്ടു തപ ക ാം ?  



ഉത്തൊം: ലെസൻസ് ക െ വധി തീെുന്ന തീയതിെ് തശ്ഷാം പുതുെൽ അതപക്ഷ് ഫയൽ 
ന്റചയ്യ ൻ കഴിയിെ . അതിന ൽ, നിങ്ങൾ തനെിട്ട  സ തങ്കതിക രപശ്്നങ്ങളുന്റെ ന്റതളിവ ്
(സ്രകീൻതഷ ട്ടുകൾ)  ഇന്റമയിൽ (enforcement1@fssai.gov.in) വഴി FSSAI ന്റഹഡ്കവ ർതട്ടഴ്്സ ് 
തെെ ് അയയെ്ുക . എഫ്എസ്എസ്എഐ ആസ്ഥ നത്ത് സൂക്ഷ്മ്പെിതശ് ധനയെ്ു 
തശ്ഷാം പുതുെൽ അതപക്ഷ്യുമ യി മുതന്ന ട്ട ്തപ ക ൻ അനുമതി െഭിച്ച ൽ അത്  നിങ്ങന്റള 
അറിയിെുാം. അതപക്ഷ് ഇന്റമയിൽ വഴി സമർെിച്ചു എന്നത് ന്റക ട ്മ രതാം  ലെസൻസ ്
പുതുെി െഭിച്ചു എതന്ന  തുെർന്ന ്ന്റക ട് തപ ക ാം എതന്ന   കെുത ന വിെ .  രപതതയക 
അനുമതി െഭിച്ചിന്റെങ്കിൽ ലെസൻസ്/െജിസ്്തരെഷൻ ക െ വധി അവസ നിച്ചത യുാം 
ക െഹെണന്റെട്ടത യുാം  തന്റന്ന ആണ ്കണെ തെടത്. 

 

തച ദയാം 68. എന്റെ ഭക്ഷ്യ വയവസ യ യൂണിറ്റിന യി ഞ ൻ െട് FSSAI ലെസൻസ്  (ഒെു തേറ്റ ്
ലെസൻസുാം ഒെു ന്റസൻരെെുാം ലെസൻസുാം) ലകവശ്ാം വച്ചിട്ടുട്. ഒതെ സ്ഥെത്ത് ഭക്ഷ്യ 
വയവസ യ രപവർത്തനത്തിന്  െട് ലെസൻസുകൾ ലകവശ്ാം വയെ്ുന്നത ്ശ്െിയ തണ ?  

ഉത്തൊം: എഫ്എസ്എസ്എഐ ലെസൻസ ് പൂർണ്ണമ യുാംസ്ഥ നാം/പെിസൊം  (Premise/ 

location) അെിസ്ഥ നമ െിയുള്ളത ണ്. ഒെു ഭക്ഷ്യഇെപ െുക െനുാം  ഒെു രപിലമസിന യി 
ഒന്നിൽ കൂെുതൽ ലെസൻസ് ലകവശ്ാം വയെ് ൻ അനുവ ദമിെ.  ഒെു  രപിലമസിന യി 
െഭിച്ച ഒറ്റ ലെസൻസുമ യി അവിന്റെ രപവർത്തിെുന്ന എെ ത്തൊം ബിസിനസ്ുകളുാം െിങ്ക ്
ന്റചയ്തിെിെണാം. നിങ്ങൾ ഒെു തേറ്റ ് ലെസൻസുാം ഒെു ന്റസൻരെൽ ലെസൻസുാം 
ലകവശ്ാം വച്ചിട്ടുന്റടങ്കിൽ, തേറ്റ ് ലെസൻസ് സറടർ ന്റചയ്യുകയുാം നിങ്ങളുന്റെ തേറ്്റ 
ലെസൻസിൽ സൂചിെിച്ചിെിെുന്ന തെ ാം വയവസ യങ്ങൾ തചർെുന്നതിന് തവടി  
ന്റസൻരെൽ ലെസൻസ ്പെിഷ്്െെിെുന്നതിന് അതപക്ഷ് സമർെിെുകയുാം  തവണാം. 

 

തച ദയാം 69. എനിെ് കയറ്റുമതിെ യി  ഭക്ഷ്യ ഉൽപന്നങ്ങൾ നിർമ്മിെണാം. ഇത്തൊം  ഭക്ഷ്യ 
ഉൽെന്നങ്ങൾ എഫ്എസ്എസ് (ഫുഡ ് ന്റരപ ഡക്ട്്സ് േ ൻതഡർഡ്്സ് ആൻഡ് 
അഡിറ്റീവുകൾ) ന്ററഗുതെഷൻസ്- 2011 രപക െമുള്ള  മ നദണ്ഡങ്ങളിൽ നിന്നുാം  
വയതയ സന്റെട്ടിെിെുന്നു. അത്തൊം ഉൽെന്നങ്ങൾ നിർമ്മിെ ൻ എനിെ് അനുവ ദമുതട ?  

ഉത്തൊം: കയറ്റുമതിെ യി ഉതേശ്ിച്ചിട്ടുള്ള ഭക്ഷ്യ ഉൽപന്നങ്ങളുന്റെ നിർമ്മ ത െൾെ ്
ഇറെുമതി ന്റചയ്യുന്ന െ ജയത്തിന്റെ മ നദണ്ഡങ്ങൾ പ െിച്ചു ന്റക ട് അവ 
നിർമ്മിെ വുന്നത ണ.് എഫ്എസ്എസ്എഐ ആസ്ഥ നത്ത് നിന്്ന മുൻകൂർ ഉൽെന്ന 
അനുമതി എെുെുന്നത് വന്റെ അത്തൊം ഉൽെന്നങ്ങൾ ഇതയൻ വിപണിയിൽ   
രപദർശ്ിെിെുകതയ  വിൽെനയ്െ് ന്റവെുകതയ  ന്റചയ്യിന്റെന്്ന ഭക്ഷ്യ വയവസ യ 
നെത്തിെുക ർ  ബന്ധന്റെട്ട ലെസൻസ ് അധിക െികൾ മുന്ന ന്റക സതയവ ങമ്ൂൊം  
സമർെിതെടത ണ്  

 



തച ദയാം 70. എന്റെ നിർമ്മ ണ യൂണിറ്റിന്റെ ഉൽെ ദന തശ്ഷി വർദ്ധിപ്ച്ചു, ഇതെ ൾ ഞ ൻ 
ന്റസൻരെൽ ലെസൻസിന് പെിധിയിൽ വെുന്നു. എനിെ് എങ്ങന്റന ലെസൻസിൽ  
നൽകിയിട്ടുള്ള ഉത്പ ദന തശ്ഷി പുതുെ ാം?  

ഉത്തൊം: നിർമ്മ ണ യൂണിറ്റിന്റെ ഉൽെ ദന തശ്ഷിയിൽ മ റ്റാം വെുതമ്പ ൾ ലെസൻസ ്
പെിഷ്െെണ അതപക്ഷ്യിെൂന്റെ ഇെ െയാം ബന്ധന്റെട്ട ലെസൻസിാംഗ ് അതത റിറ്റികന്റള 
അറിയിെുക. ഉൽെ ദന തശ്ഷിയിന്റെ മ റ്റാം ലെസൻസിന്റെ മ നദണ്ഡങ്ങളിൽ മ റ്റാം 
വെുത്തുന്നുന്റവങ്കിൽ (അത യത് തേറ്റ് ലെസൻസിൽ നിന്്ന ന്റസൻരെൽ 
ലെന്റസൻസിതെെ)് ഭക്ഷ്യ വയവസ യ നെത്തിെുക ർ തേറ്റ ് ലെസൻസ് സറടർ 
ന്റചയ്യുകയുാം ന്റസൻരെൽ ലെസൻസിന യി അതപക്ഷ്ിെുകയുാം തവണാം. 

 

തച ദയാം 71. ഞ ൻ എന്റെ ഉൽെന്നങ്ങൾ നിർമ്മിെുന്നത് മൂന്ന ാം കക്ഷ്ി (Third party) 

നിർമ്മ ത െൾ വഴിയ ണ്. എനിെ് FSSAI ലെസൻസ് ആവശ്യമുതട ? ഉന്റടങ്കിൽ ഏത ്
തൊം ഭക്ഷ്യ ഇെപ െിന് ഉള്ള (Kind of Business - KoB) അതപക്ഷ് ആണ ്സമർെിതെടത് ?  

ഉത്തൊം: മൂന്ന ാം കക്ഷ്ി നിർമ്മ ത െൾ വഴി തങ്ങളുന്റെ ഉൽെന്നങ്ങൾ നിർമ്മിെുന്ന ഭക്ഷ്യ 
വയവസ യ നെത്തിെുക ർ ‘Relabeller’ ഭക്ഷ്യ ഇെപ െ് (KoB) രപക ൊം FSSAI ലെസൻസ ്
തനതെടതുട്. തയ ഗയത  മ നദണ്ഡാം നിർണ്ണയിെുന്നത് മൂന്ന ാം കക്ഷ്ി നിർമ്മ ത െൾ 
സ്ഥിതി ന്റചയ്യുന്ന സാംസ്ഥ നങ്ങളുന്റെ/ തകരര ഭെണ രപതദശ്ങ്ങളുന്റെ എണ്ണതമ  സഞ്ചിത 
ഉൽെ ദന തശ്ഷിതയ  പെിഗണിച്ച യിെിെുാം . 

 

തച ദയാം 72. ലവൻ/മദയാം വിൽെുന്ന കെകൾെ ്FSSAI ലെസൻസ് ആവശ്യമുതട ? 

ഉത്തൊം: എഫ്എസ്എസ് ആക്ട-്2006ന്റെ ന്റസക്ഷ്ൻ 3(എൻ) രപക ൊം മദയാം ഭക്ഷ്ണത്തിന്റെ 
നിർവചനത്തിന് കീഴിൽ ഉൾന്റെെുന്നു. മദയവുമ യി ബന്ധന്റെട്ട ഏത ് ഘട്ടത്തിെുള്ള 
രപവർത്തനത്തിെുാം ഏർന്റെട്ടിെിെുന്ന ഭക്ഷ്യ വയവസ യ നെത്തിെുക ർ 
എഫ്എസ്എസ്എഐെ് കീഴിൽ ലെസൻസ് എെുെുകതയ   അന്റെങ്കിൽ െജിേർ 
ന്റചയ്യുകതയ  ന്റചയ്തിെിെണാം. https://fssai.gov.in/cms/food-safety-and-standards-

regulations.php 

 

തച ദയാം 73. ജെ/ഭക്ഷ്ണ എെിഎമ്മുകൾെുാം ന്റവൻഡിാംഗ് ന്റമഷീനുകൾെുാം FSSAI 
ലെസൻതസ  െജിസ്തരെഷതന  ആവശ്യമുതട ?  

ഉത്തൊം: ജെ/ഭക്ഷ്ണ എെിഎമ്മുകൾ, ന്റവൻഡിാംഗ ് ന്റമഷീനുകൾ എന്നിവയുന്റെ ഉെമസ്ഥത 
ഉള്ള െക്ഷ് കർതൃ സ്ഥ പനാം (parent entity) FSSAI ലെസൻസ് തനെുകയുാം ഈ ന്റമഷീനുകൾ/ 
ന്റവൻഡിാംഗ ് യൂണിറ്റുകൾ സ്ഥ പിച്ചിട്ടുള്ള എെ  സ്ഥെങ്ങളുാം അതപക്ഷ്യിൽ  
രപഖയ പിെുകയുാം ന്റചയ്യണാം. 

 

https://fssai.gov.in/cms/food-safety-and-standards-regulations.php
https://fssai.gov.in/cms/food-safety-and-standards-regulations.php


 

തച ദയാം 74. വിവ ഹങ്ങൾ, പ ർട്ടികൾ  എന്നിവയിൽ ഭക്ഷ്ണാം നൽകുന്ന ക റ്ററർമ ർെ ്
FSSAI ലെസൻതസ  െജിസ്തരെഷതന  ആവശ്യമുതട ?  

ഉത്തൊം: ഉട്. തയ ഗയത  മ നദണ്ഡമനുസെിച്ച് ക റ്ററർമ ർ FSSAI ലെസൻതസ  
െജിസ്തരെഷതന  തനെണാം.  

 

തച ദയാം 75. രപസ ദാം നൽകുന്ന തക്ഷ്രതങ്ങൾെ ് (രപസ ദാം, ൊംഗർ അന്റെങ്കിൽ ഭണ്ഡ െ 
സാംഘെിെിെുന്നതിന്) FSSAI ലെസൻതസ  െജിസ്തരെഷതന  ആവശ്യമുതട ?  

ഉത്തൊം: ഉട് . തക്ഷ്രതങ്ങൾ തയ ഗയത  മ നദണ്ഡമനുസെിച്ച ് FSSAI ലെസൻതസ  
െജിസ്തരെഷതന  തനെണാം.  

 

തച ദയാം 76. മിച്ചഭക്ഷ്ണ വിതെണത്തിൽ ഏർന്റെട്ടിെിെുന്ന സർെ ർ ഇതെ 
സാംഘെനകൾെ ്(NGO) FSSAI ലെസൻതസ  െജിസ്തരെഷതന  ആവശ്യമുതട ?  
 

ഉത്തൊം: ഉട് .അത്തൊം സർെ ർ ഇതെ സാംഘെനകൾ (NGO) തയ ഗയത  
മ നദണ്ഡമനുസെിച്ച് FSSAI ലെസൻതസ  െജിസ്്തരെഷതന  തനെണാം.  

 

തച ദയാം 77. ക്ലൗഡ് അെുെളകൾെ് (ഇെിെിെ രകമീകെണങ്ങന്റള ന്നുമിെ ന്റത) FSSAI 
ലെസൻതസ  െജിസ്തരെഷതന  ആവശ്യമുതട ?  

ഉത്തൊം: ഉട്. ക്ലൗഡ ് കിച്ചൻസ് തയ ഗയത  മ നദണ്ഡമനുസെിച്ച ് FSSAI ലെസൻതസ  
െജിസ്തരെഷതന  തനെണാം 

 

തച ദയാം 78. ഏത ് തൊം ഭക്ഷ്യ വയവസ യ നെത്തിെുക ർ ആണ ് ഇ-ന്റക തമഴ്്സ് തൊം 
വയവസ യവിഭ ഗത്തിൽ (e-commerce Kind of Business -KoB) വെുന്നത് ?  

ഉത്തൊം: എഫ്്എസ്്എസ് ആക്്െ് 2006 ന്റസക്ഷ്ൻ 3(എൻ) നിർവചിച്ചിെിെുന്ന രപക ൊം ഭക്ഷ്യ 
വസ്തുെളുന്റെ ഇെപ െുകൾതെ  വിൽെനയ്്തെ  രപവർത്തനത്തിതന  തവടി ഇ-
ന്റക തമഴ്്സ/്ഓൺലെൻ പ്ല റ്റ്്തഫ ാം െഭയമ െുന്ന ഭക്ഷ്യ വയവസ യ നെത്തിെുക ർ, ഇ-
ന്റക തമഴ്്സ് വിഭ ഗത്തിന് കീഴിൽ എഫ്എസ്എസ്എഐ ലെസൻസ ് തനതെടതുട.് 
അത്തൊം ലെസൻസ് ന്റഹഡ് ഓഫീസ/്െജിതേർഡ് ഓഫീസ ് ഉന്റടങ്കിൽ അതിനു കീഴിൽ 
എെുതെടത ണ ്. 

 



 

 

 

തച ദയാം 79. ഭക്ഷ്യ വയവസ യ നെത്തിെുക ന്റെ  രപദർശ്ിെിെുക മ രതാം ന്റചയ്യുന്ന  
ഓൺലെൻ പ്ല റ്റ്്തഫ മുകൾെ് FSSAI ലെസൻസ് ആവശ്യമ തണ ?  

ഉത്തൊം: FSS നിയമാം - 2006-ന്റെ ന്റസക്ഷ്ൻ 3(n) രപക ൊം പറഞ്ഞിെിെുന്ന ഒെു 
രപവർത്തനത്തിെുാം ഏർന്റെെ ത്ത, ഭക്ഷ്യ വയവസ യ നെത്തിെുക ന്റെ  രപദർശ്ിെിെുക 
മ രതാം ന്റചയ്യുന്ന  ഓൺലെൻ പ്ല റ്റ്്തഫ മുകൾെ് FSSAI ലെസൻസ് തനതെടതിെ. 
എങ്കിെുാം, സ ധുതയുള്ള FSSAI ലെസൻതസ  െജിസ്തരെഷതന  ഉള്ള ഭക്ഷ്യവയവസ യ 
നെത്തിെുക ന്റെ മ രതതമ അവർ തങ്ങളുന്റെ പ്ള റ്റ്തഫ മിൽ  രപദർശ്ിെിെ വൂ . 

 

തച ദയാം് 80.്FBO അവന്റെ് /അവളുരേ്സവതം്ഇ-രകാട്മഴ്്സ/്ഓൺലൈൻ്പ്ലാറ്റ്്ട്ഫാമിൈൂരേ്
അവന്റെ/അവളുരേ് ഉൽെന്നങ്ങൾ് വിൽക്കുന്നതിന്് ഇ-രകാട്മഴ്്സിന്് കീഴിൈുള്ള് FSSAI 
ലൈസൻസ്്ആവശ്യമാട് ാ? 

ഉത്തരം:്അരത, സവതം്ഇ-രകാട്മഴ്്സ്്പ്ലാറ്റ്്ട്ഫാമിൈൂരേ്ഉൽെന്നങ്ങൾ്വിൽക്കുന്ന്FBO-കൾ്
ഇ-രകാട്മഴ്്സ്്വിഭാഗത്തിൈും്FSSAI ലൈസൻസ്്ട്നട്േണ്ടതുണ്ട്. 

 

തച ദയാം് 81.് ട്നരിട്ടുള്ള് വിൽെനക്കാരര് FSSAI ലൈസൻസ്് അരല്ലങ്കിൽ് രജിസ്ട്രേഷൻ്
ട്നേുന്നതിൽ്നിന്്ന്ഒഴിവാക്കിയിട്ടുട്ണ്ടാ? 

ഉത്തരം:് ഇല്ല, ട്നരിട്ടുള്ള് വിൽെനക്കാരര് FSSAI ലൈസൻസ്് അരല്ലങ്കിൽ് രജിസ്ട്രേഷൻ്
ട്നേുന്നതിൽ് നിന്്ന് ഒഴിവാക്കിയിട്ടില്ല.് തനെിട്ടുള്ള വിൽെനെ െുന്റെ് ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ്
ഏരറ്റേുക്കാൻ്തയ്യാറുള്ള്ഡയറക്്േ്്രസല്ലിംഗ്്സ്ഥാപനങ്ങൾ്അത്തരം്ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ്
ഏന്ററ്റെുത്തത യി തെഖ മൂൊം നൽകിയിട്ടുരണ്ടങ്കിൽ, ട്നരിട്ടുള്ള് വിൽെനക്കാർ് FSSAI 
രജിസ്്ട്രേഷൻ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്് ട്നട്േണ്ടതില്ല. അെ ത്തപക്ഷ്ാം,് എഫ്എസ്എസ്എഐ്
ലൈസൻസിൻരറ് വിഭാഗത്തിൽ് രപേുന്ന് ട്നരിട്ടുള്ള് വിൽെനക്കാർ് എല്ലാ്
സാെ രയങ്ങളിൈും്ലൈസൻസ്്ട്നട്േണ്ടതുണ്ട്. 

 

തച ദയാം് 82.് 24-36് മാസം് രപായമുള്ള് കുട്ടികൾക്കുള്ള് ട്ഫാർമുട്ൈറ്റഡ്് സപ്ലിരമെുകൾക്ക്്
രരപാലരപറ്ററി്ഭക്ഷ് ത്തിനുള്ള്ലൈസൻസ്്എേുക്കാട്മാ? 

ഉത്തരം:്FSSAI ഉത്തരവ്്15(15)്2018/CLAs/RCD/FSSAI തീയതി്18്ഒക്്ട്ോബർ്2019്രപകാരം, 
24-36്മാസം് രപായമുള്ള്കുട്ടികൾക്കുള്ള്ട്ഫാർമുട്ൈറ്റഡ്്സപ്ലിരമെുകൾക്ക്, 13.2്വിഭാഗം്
ശ്ിശ്ുക്കൾക്കും് ര റുെക്കാർക്കുമുള്ള് ട്കാംപ്ലിരമെറി് ഭക്ഷ് ങ്ങൾക്ക്് രരപാലരപറ്ററി്
ഭക്ഷ് ത്തിനുള്ള്ലൈസൻസ്്അനുവദിക്കാനാവില്ല.്കുട്ടികൾ. 



 

തച ദയാം് 83.് ഏത്് ഫുഡ്് ബിസിനസ്സ്് ഓെട്ററ്റർമാരരയാ ്് റീപാക്കർമാർ് എന്ന്്
തരംതിരിക്കുന്നത്? 

ഉത്തരം:് രമാത്തക്കച്ചവേ് പാട്ക്കജുകളിൽ് നിന്്ന് തരംതിരിക്കുക,  അരിരച്ചേുക്കുക്
തുേങ്ങിയ്ആവശ്യാനുസര ം്കുറഞ്ഞ്സംസ്കര ം്നേത്തിയതിന്് ട്ശ്ഷം്ട്ൈബൈിംഗ്്
ഉപട്യാഗിച്ച്് വിവിധ് വൈുെങ്ങളിൽ് ഭക്ഷ്യ് ഉൽപന്നങ്ങൾ് പാക്ക്് ര യ്യുക് എന്നതാ ്്
റീപാക്ക്് എന്നതുരകാണ്ട്് ഉട്േശ്ിക്കുന്നത്.് അതായത് ഭക്ഷ്യ് ഉൽപന്നത്തിൽ് വയതയാസം്
വരുത്തുന്നില്ല, ഘേനരയട്യാ് രൂപീകര രത്തട്യാ് ബാധിക്കുകട്യാ് മാറ്റുകട്യാ്
ര യ്തിട്ടില്ല. 

ഒരു് റീപാക്കർ് ഒരു് കൽെിക്കരെട്ട് നിർമ്മാതാവാ ്.് കൂോരത് ഒരു് നിർമ്മാതാവിന്്
ട്വണ്ടിയുള്ള്2011്രൈ്FSS (ലൈസൻസിംഗ്്ആൻഡ്്രജിസ്ട്രേഷൻ്ഓഫ്്ഫുഡ്്ബിസിനസ്സ്)്
രറഗുട്ൈഷനുകളുരേ്എല്ലാ്വയവസ്ഥകളും ഒരു്റീപാക്കർ്പാൈിട്ക്കണ്ടതാ ്. 

 

തച ദയാം്84.്ഏത്്ഫുഡ്്ബിസിനസ്സ്്ഓെട്ററ്റർമാരര്റിട്ൈബൈർ്എന്ന്്തരംതിരിക്കുന്നു? 

ഉത്തരം:് റിട്ൈബൈർ് നിർമ്മാതാക്കളായി് ക ക്കാക്കരെേുന്നു, കൂോരത്
നിർമ്മാതാക്കൾക്കായി്നൽകിയിരിക്കുന്ന്എല്ലാ്രഷഡയൂൾ്4്വയവസ്ഥകളും്ഉറൊക്കുകയും്
ര യ്യും.് ഒരു് റിട്ൈബൈർ സവതമായി് ഉൽെന്നം് നിർമ്മിക്കുന്നില്ല, പകരം് ഉൽെന്ന്
നിർമ്മാ ത്തിനായി്മൂന്നാം്കക്ഷ്ി്നിർമ്മാതാക്കളുമായി്കരാർ/കരാർ്ര യ്യുന്നു. 

 

തച ദയാം്85.്FSSAI ലൈസൻസ്്ൈഭിക്കുന്നതിന്്േൂറിസം്മരതാൈയം്നൽകുന്ന്സ്റ്റാർ്ട്ററ്റിംഗ്്
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്്ആവശ്യമാട് ാ? 

ഉത്തരം:് FSSAI അതിൻരറ് ഓർഡർ് 12(1)2019/ട്ൊട്ടൽ് ആൻഡ്് രറട്സ്റ്റാറെ്്
അട്സാസിട്യഷൻ/RCD/FSSAI തീയതി് 7് രഫരബുവരി് 2019്അനുസരിച്ച്, ട്ൊട്ടൈുകൾക്ക്്
FSSAI ലൈസൻസ്് ൈഭിക്കുന്നതിന്് സ്റ്റാർ-ട്ററ്റിംഗ്് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്് ഒരു് മുൻവയവസ്ഥാ്
ട്രഖയരല്ലന്്ന്വയക്തമാക്കി. 

േൂറിസം് മരതാൈയത്തിൽ് നിന്്ന് (HRACC) ട്ൊട്ടൽ് സ്റ്റാർ് ട്ററ്റിംഗ്് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്്
ട്നേിയിട്ടുരണ്ടങ്കിൽ, FBO അത്് അപ്്ട്ൈാഡ്് ര ട്യ്യണ്ടതുണ്ട,് അല്ലാത്തപക്ഷ്ം, േൂറിസം്
മരതാൈയത്തിൽ്നിന്്ന്സ്റ്റാർ്ട്ററ്റിംഗ്്തിരരഞ്ഞേുത്തിട്ടിരല്ലന്ന്സവയം്സതയവാങ്്മൂൈം്FBO 
അപ്്ട്ൈാഡ്്ര ട്യ്യണ്ടതുണ്ട.്്(HRACC).  

എഫ്എസ്എസ്എഐ്ലൈസൻസ്്ൈഭിക്കുന്നതിന്്േൂറിസം്മരതാൈയത്തിരെ്സ്റ്റാർ്ട്ററ്റിംഗ്്
ഇല്ലാത്ത് ട്ൊട്ടൈുകരള് ഒന്്ന, രണ്ട്് സ്റ്റാർ് ട്ൊട്ടൈുകൾരക്കാെം് തരം് തിരിച്ചിരിക്കുന്നു.്
കൂോരത, േൂറിസം് മരതാൈയം് ലഫവ്് സ്റ്റാറും് അതിനുമുകളിൈും് ട്ററ്റുര യ്ത്
ട്ൊട്ടൈുകൾക്ക്് ട്കരര് ലൈസൻസും്            അല്ലാത്തവർക്ക്     സംസ്ഥാന്
ലൈസൻസ്/രജിസ്്ട്രേഷൻ്ആവശ്യമാ ്. 



 

 

തച ദയാം് 86.് FSSAI ലൈസൻസിന്് രസൻരേൽ് രഗൗണ്ട്് വാട്ടർ് അട്താറിറ്റിയിൽ് നിന്്ന് NOC 
എരതങ്കിൈും്ആവശ്യമുട്ണ്ടാ? 

ഉത്തരം:് അരത.് ഭക്ഷ്യ് വയാപാര് രപവർത്തനങ്ങൾ് നേത്താൻ് അമിതമായി്  ൂഷ ം്
ര യ്യരെേുന്ന് രപട്ദശ്ങ്ങളിൽ് സ്ഥിതി് ര യ്യുന്ന ഒരു് FBO ഭൂഗർഭജൈം്്
ഉപട്യാഗിക്കുകയാര ങ്കിൽ, FSSAI ലൈസൻസിന്് അട്പക്ഷ്ിക്കുന്നതിന്് മുമ്പ്് അയാൾ്
രസൻരേൽ് രഗൗണ്ട്് വാട്ടർ് അട്താറിറ്റിയിൽ് നിന്്ന് NOC ട്നട്േണ്ടതുണ്ട്.് ഓർഡർ് നമ്പർ.്
5(9)2017/CLA/DO മുംലബ/RCD/FSSAI തീയതി്02.01.2018 ട്നാക്കി്സംശ്യം്തീർക്കുക. 

 

 

തച ദയാം് 87.് ഒരു് പാൽ് വിൽെനക്കാരന്/് പാൽക്കാരന്് FSSAI ലൈസൻസ/്രജിസ്്ട്രേഷൻ്
ആവശ്യമുട്ണ്ടാ? അയാൾ്തന്റെ്പാൽ്ട്നരിട്്ട്ഉപട്ഭാക്താക്കൾക്ക്്വിൽക്കുന്നുരണ്ടങ്കിൽ്
ട്പാൈും. 

ഉത്തരം:് ഉണ്ട്.് എല്ലാ് പാൽ് വിൽെനക്കാർക്കും/പാൽക്കാർക്കും് എഫ്എസ്എസ്എഐ്
രജിസ്ട്രേഷൻ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്് ( 100് രൂപ ഫീസ)്് )ആവശ്യമാ ,് അവർ് പാൈും്
പാൈുൽെന്നങ്ങളും് (് രപതിവർഷം്12്ൈക്ഷ്ം്രൂപ്വരര്വിൽക്കുകയാര ങ്കിൽ).്അവരുരേ്
വിൽെന് രപതിവർഷം്12്ൈക്ഷ്ം്കേന്നാൽ., അവർ് FSSAI ലൈസൻസ് ( 2000്രൂപ ഫീസ)്്
ട്നട്േണ്ടതുണ്ട്. 

 

 

തച ദയാം്88.്ഒരു്പാൽ്ട്ശ്ഖര /ശ്ീതീകര ്ട്കരരത്തിന്്FSSAI ലൈസൻസ/്രജിസ്്ട്രേഷൻ്
ആവശ്യമുട്ണ്ടാ? 

ഉത്തരം:് ഉണ്ട്.് ഒരു് പാൽ് ട്ശ്ഖര ത്തിട്നാ് ത ുെിക്കുന്ന് ട്കരരത്തിട്നാ് ട്കരരം്
ലകകാരയം് ര യ്യുന്ന് പാൈിരെ് അളവ്് അനുസരിച്ച്് FSSAI ലൈസൻസ/്രജിസ്്ട്രേഷൻ്
ആവശ്യമാ ്. 

ഒരു് ട്കരരീകൃത് പാൽ്  ില്ലിംഗ/്ട്ശ്ഖര ് ട്കരരം് എഫ്എസ്എസഎ്ഐയിൽ് രജിസ്റ്റർ്
ര യ്ത/ലൈസൻസ്് നൽകിയിട്ടുരണ്ടങ്കിൽ, വയക്തിഗത് ര റിയ് ശ്ീതീകര ് ട്കരരങ്ങൾ്
(രഗാമ്തൈത്തിട്ൈാ് മട്റ്റാ)് FSSAI-യിൽ്വയക്തിഗതമായി് രജിസ്റ്റർ് ര ട്യ്യണ്ടതില്ല.്അവരുരേ്
എഫ്എസ്എസ്് നിയമവും്അതിൽ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള് നിയമങ്ങളും്  ട്ടങ്ങളും് ട്കരരീകൃത്
പാൽ്ശ്ീതീകര /ട്ശ്ഖര ്ട്കരരം്പാൈിക്ക ം. 

 



 

തച ദയാം്89.്ഒരു്ട്കാ-ഓെട്ററ്റീവ്്രസാലസറ്റിക്ക്്തന്റെ്മുഴുവൻ്പാൈും്വിതര ം്ര യ്യുന്ന്
ഒരു് പാൽ് വിൽെനക്കാരന/്് പാൽക്കാരന്് FSSAI ലൈസൻസ/്രജിസ്്ട്രേഷൻ്
ആവശ്യമുട്ണ്ടാ? 

ഉത്തരം:് ഒരു് പാൽക്കാരൻ/രവണ്ടർ് ട്കാ-ഓെട്ററ്റീവ്് രസാലസറ്റിയുരേ് രജിട്സ്റ്റർഡ്്
രവണ്ടർ് ആര ങ്കിൽ, അവൻരറ് മുഴുവൻ് പാൽ് ഉൽൊദിെിക്കുന്ന് രസാലസറ്റിക്ക്്
വിൽക്കുകയാര ങ്കിൽ, അവരന് FSSAI രജിസ്ട്രേഷൻ് ട്നേുന്നതിൽ് നിന്്ന്
ഒഴിവാക്കിയിരിക്കുന്നു.്അങ്ങരനരയങ്കിൽ, സെകര സംഘം്എഫ്എസ്എസ്എഐയിൽ്
ലൈസൻസ്്എേുക്ക ം അരല്ലങ്കിൽ്രജിസ്റ്റർ്ര യ്യ ം. 

 

തച ദയാം് 90.് ഞാൻ് ഒരു് ട്കരര/സംസ്ഥാന് സർക്കാർ് ഓഫീസ്/വിദയാഭയാസ്
സ്ഥാപനം/ഭവൻ/ആശ്ുപരതി/ജയിൽ് അരല്ലങ്കിൽ് സമാനമായ് സ്ഥാപനത്തിരൈ്
കാെീനാര ങ്കിൽ്-്എനിക്്ക്എത്്ലൈസൻസ്്ൈഭിക്ക ം്-്സംസ്ഥാന്അരല്ലങ്കിൽ്ട്കരര്
ലൈസൻസ്? 

ഉത്തരം:് നിങ്ങൾ് ഒരു് ട്കരര/സംസ്ഥാന് ഗവൺരമെ്് ഓർഗലനട്സഷനിൽ് കാൻറീൻ്
നേത്തുന്ന്ഒരു്ലരപവറ്റ്്ഫുഡ്്ബിസിനസ്്ഓെട്ററ്റർ്(FBO) ആര ങ്കിൽ, ഫുഡ്്ട്സഫ്റ്റി്
കംപ്ലയൻസ്് സിസ്റ്റത്തിൻരറ് ട്ൊംട്പജിൽ് ൈഭയമായ് ട്യാഗയതാ് മാനദണ്ഡമനുസരിച്ച്്
നിങ്ങൾ് രജിസ്ട്രേഷൻ് /് ട്സ്റ്ററ്റ്് ലൈസൻസ്് /് രസൻരേൽ് ലൈസൻസിന്്
അട്പക്ഷ്ിട്ക്കണ്ടതുണ്ട.്്. 

 

ട്കരരഗവൺരമെ്്ഓർഗലനട്സഷനുകളിരൈ/സ്ഥാപനങ്ങളിരൈ്കാെീനുകൾ്നേത്തുന്നത്്
ട്കരര്സർക്കാർ്സ്ഥാപനം്തരന്നയാര ങ്കിൽ, ഫുഡ്്ട്സഫ്റ്റി്കംപ്ലയൻസ്്സിസ്റ്റത്തിട്ൈാ്
ഫുഡ്് ട്സഫ്റ്റി് ക ക്ട്് ആെിട്ൈാ്  ുവരേ് നൽകിയിരിക്കുന്ന്
മാനദണ്ഡങ്ങൾക്കനുസൃതമായി്ലൈസൻസ/്രജിസ്്ട്രേഷനായുള്ള്ഓൺലൈൻ്അട്പക്ഷ്്
സമർെിട്ക്കണ്ടതാ ്.്തരം്ട്യാഗയതാ്മാനദണ്ഡം്ഫീസ ്

 
വിഭാഗം 
 

 
ട്യാഗയതാ്മാനദണ്ഡം 

 
ഫീസ്: 

 
രസൻരേൽ്രജിസ്ട്രേഷൻ 

 
വിറ്റുവരവ്് 12് ൈക്ഷ്ം് രൂപ്
വരര 

 
രൂപ.്100 

. 
 രസൻരേൽ്ലൈസൻസ ്

 
വിറ്റുവരവ്് 12് ൈക്ഷ്ം്
രൂപയിൽ്കൂേുതൽ 

 
രൂപ.്2000 

 



 

തച ദയാം് 91.് എൻരറ് FSSAI ലൈസൻസ്് നമ്പർ് മാറി.് പഴയ് എഫ്എസ്എസഎ്ഐ്
ലൈസൻസ്്നമ്പർ്ഉപട്യാഗിച്ച്്എനിക്്ക്മുൻകൂട്ടി്രപിൻറ്്ര യ്ത്പാട്ക്കജിംഗ്്രമറ്റീരിയൽ്
ഉപട്യാഗിക്കാട്മാ? 

ഉത്തരം:് ട്പര്, വിൈാസം് അരല്ലങ്കിൽ് ലൈസൻസ്് നമ്പർ് എന്നിവയിൽ് മാറ്റം്
വരുത്തുകയാര ങ്കിൽ, മുൻകൂട്ടി് അച്ചേിച്ച് പാട്ക്കജിംഗ്് രമറ്റീരിയൽ്
ഉപട്യാഗിക്കുന്നതിനുള്ള് അനുമതിക്കായി് നിങ്ങൾക്ക്് അട്പക്ഷ്ിക്കാം.്
അനുവാദത്തിനായുള്ള് അഭയർത്ഥന് നിശ്ചിത് ഫീട്സാരേ് FSSAI ആസ്ഥാനട്ത്തക്ക്്
ആയിക്ക ം.് FSSAI ഓർഡറുകൾ് റഫർ് ര യ്യുക.് യഥാരകമം. 12(2)2016/FBO 

Representation/Enf/FSSAI & 12(2)2017/FBO Representation/Enf/FSSAI dated 23/11/2016 & 

14.11.2017, ന്റവബ്ലസറ്റിൽ െഭയമ ണ ്(www.fssai.gov.in). 

 

തച ദയാം് 92.് ഒരു് ഫുഡ്് ബിസിനസ്സ്് ഓെട്ററ്റർരക്കതിരര് എനിക്്ക് പരാതിയുരണ്ടങ്കിൽ്
എനിക്്ക്എവിരേ്സമീപിക്കാനാകും? 

ഉത്തരം: എഫ്എസഎ്സ്എഐയുരേ് ഭക്ഷ്യസുരക്ഷ്ാ് ക ക്റ്റ്് ട്പാർട്ടൈിൽ്
(https://foodlicensing.fssai.gov.in/cmsweb/). നിങ്ങളുരേ് ഭക്ഷ് വുമായി്ബന്ധരെട്ട് പരാതി്
ഉന്നയിക്കാം.് നിങ്ങൾക്ക്് ‘ഫുഡ്് ട്സഫ്റ്റി് ക ക്ട്’് ആെും് ഡൗൺട്ൈാഡ്് ര യ്യാം.്
സമർെിക്കരെട്ട് എല്ലാ് പരാതികൾക്കും് ഒരു് നിശ്ചിത് നമ്പർ് നൽകും് അതിൈൂരേ്
പരാതിക്കാരന്്എന്ന്പരാതിയുരേ്സ്ഥിതി്മനസ്സിൈാക്കാനാകും. 

 

തച ദയാം 93. ഞ ൻ ഒെു ഇറെുമതിെ െന ന്റണങ്കിൽ- എനിെ ് ഒെു ലെസൻസ ്
ആവശ്യമുതട - ഉന്റടങ്കിൽ ഏത ണ?് 

ഉത്തൊം: ഉട്, എെ  ഇറെുമതിെ െുാം ഇറെുമതി വിഭ ഗത്തിന് കീഴിൽ 
എഫ്എസ്എസ്എഐയുന്റെ തകരരവിഭ ഗ ലെസൻസ് തനതെടതുട്. 

 

തച ദയാം 94. എനിെ് ഇതിനകാം തന്റന്ന എഫ്എസ്എസ്എഐയുന്റെ സാംസ്ഥ ന ലെസൻസ ്
ഉട്. അതത ലെസൻസിൽ എനിെ് ഭക്ഷ്യ ഉൽപന്നങ്ങൾ ഇറെുമതി ന്റചയ്യ ൻ കഴിയുതമ ? 

ഉത്തൊം: തച ദയാം 93 പെിതശ് ധിെുക. ഇതയയിൽ ഭക്ഷ്ണ ഉൽെന്നങ്ങൾ ഇറെുമതി 
ന്റചയ്യുന്നതിന് ഭക്ഷ്യ ഇെപ െുക െന ് ഇറെുമതിെ െുന്റെ വിഭ ഗത്തിന് കീഴിൽ 
എഫ്എസ്എസ്എഐ -യുന്റെ തകരരവിഭ ഗ ലെസൻസ് തനതെടതുട്. 

നിങ്ങൾെ ് ഇതിനകാം എഫ്എസ്എസ്എഐയുന്റെ ഒെു തേറ്റ് ലെസൻസ് ഉന്റടങ്കിൽ, 
നിങ്ങളുന്റെ നിെവിെുള്ള തേറ്റ ് ലെസൻസ,് പെിഷ്്െെണ ഫീസുാം സാംസ്ഥ ന 
ലെസൻസിനുാം തകരരവിഭ ഗ ലെസൻസിനുാം വയതയ സാം ക ണിെുന്ന സാംഖയ അെച്ച ്
അതപക്ഷ്ിച്ച് ഇറെുമതി വിഭ ഗത്തിതെെ് പെിഷ്കെിതെടതുട്. 



കൂെ ന്റത, എഫ്എസ്എസ്എഐ ഉത്തെവ് നമ്പർ 15(31)2020/FoSCoS/RCD/FSSAI, തീയതി: 31 
ന്റമയ് 2021 പെിതശ് ധിെുക. 

 

തച ദയാം 95.്എഫ്എസ്എസ്്(ഭക്ഷ്ണ്വയവസ യികളുന്റെ്ലെസൻസിാംഗുാം്െജിസ്തരെഷനുാം),്
ചട്ടങ്ങൾ് 2011,് നിബന്ധന് 2.1.13് (1)് രപക ൊം് വയക്തമ െിയ് വ ർഷിക് റിതട്ടണുമ യി 
ബന്ധന്റെട്ട് 'ഭക്ഷ്ണ് ഉൽെന്നങ്ങൾ് ലകക െയാം് ന്റചയ്യുന്നത്'് എന്നതുന്റക ട ് എത ണ്്
അർത്ഥമ െുന്നത്? 

ഉത്തൊം:്ഇവിന്റെ്'ഭക്ഷ്യ്ഉൽെന്നങ്ങൾ്ലകക െയാം്ന്റചയ്യുന്നു'്എന്ന്വ െിന്റെ്അർത്ഥാം്-്
എഫ്എസ്എസ്എഐ്ലെസൻസ്്അനുവദിച്ച്ഭക്ഷ്ണ്രപവർത്തനാം്എന്ന ണ് 

•് വയവസ യാം് തൊം് (എഫ്എസ്എസ്എഐ് ലെസൻസിൽ)്
നിർമ്മ ത വ്/റീപ െർ/റീെ ന്റബെർ് ആന്റണങ്കിൽ,് 'ഭക്ഷ്ണ് ഉൽെന്നങ്ങൾ് ലകക െയാം്
ന്റചയ്യുന്നത്'്എന്നതിന്്അർത്ഥാം്' എഫ്എസഎ്സ്എഐ്ലെസൻസിൽ്അാംഗീകെിച്ചിട്ടുള്ള്
എെ ് ഭക്ഷ്യ് ഉൽെന്നങ്ങളുാം് കഴിഞ്ഞ് സ മ്പത്തിക് വർഷത്തിൽ് മൂന്ന ാം് കക്ഷ്ി്
നിർമ്മ ത െൾ്റീപ െിാംഗുാം്നിർമ്മ ണവുാം്ഉൾന്റെന്റെ്നിർമ്മിച്ചത/് രപരകിയ്ന്റചയ്യതത്. 

•് അതുതപ ന്റെ,് വയവസ യാം് തൊം് (ലെസൻസ്് ഉള്ളത്)് ഇറെുമതിെ െന ന്റണങ്കിൽ,്
'ഭക്ഷ്ണ്ഉൽെന്നങ്ങൾ്ലകക െയാം്ന്റചയ്യുന്നത്'്എന്നതിന്്അർത്ഥാം;്ഭക്ഷ്യ ഇെപ െുക െൻ്
'കഴിഞ്ഞ്സ മ്പത്തിക്വർഷത്തിൽ്ഇറെുമതി്ന്റചയ്ത്ഭക്ഷ്യ്ഉൽെന്നങ്ങൾ'. 

മറ്റ്് തെത്തിെുള്ള് ഇെപ െുകൾെ്് (വിതെണെ െൻ,് ന്റമ ത്തെച്ചവെെ െൻ,് ചിെറ്
വയ പ െി,് സാംഭെണാം,് വഹിച്ചുന്റക ടുതപ കുന്നത്,് ഭക്ഷ്ണാം് വിതെണാം് മുതെ യവ)്
വ ർഷിക്വെവ്്്സമർെിെുന്നതിനുള്ള്വയവസ്ഥ്നിെവിൽ്ബ ധകമെ. 

 

തച ദയാം 96. ഭക്ഷ്യവസ്തുെളുന്റെ നിർമ്മ ണത്തിനുള്ള എഫ്എസ്എസഎ്ഐ െജിസ്തരെഷൻ 
സ ക്ഷ്യപരതാം എന്റെ ലകവശ്മുട്. എനിെ ്വ ർഷിക റിതട്ടൺ സമർെിെതണ ? 

ഉത്തൊം: തവട. എഫ്എസ്എസ്എഐ െജിസ്തരെഷൻ സ ക്ഷ്യപരതാം ലകവശ്മുള്ള 
ന്റചറുകിെ ഭക്ഷ്യ ഇെപ െുക െന് (എഫ്ബിഒകൾ)(2xxxxxxxxxxxx) വ ർഷിക വെവ്് 
സമർെിതെട ആവശ്യമിെ. ഭക്ഷ്യ ഉൽപന്നങ്ങളുന്റെ നിർമ്മ ണവുാം ഇറെുമതിയുാം 
ന്റചയ്യുന്ന എഫ്എസ്എസ്എഐ ലെസൻസുള്ള ഭക്ഷ്യ ഇെപ െുക ർെ് മ രതാം തഫ ാം ഡി1-
ൽ വ ർഷിക റിതട്ടൺ സമർെിതെടതുട്. (കൂെ ന്റത തച ദയാം 47 പെിതശ് ധിെുക). 

 

തച ദയാം 97. ഭക്ഷ്യ വടി (രെെ)് വഴി ഭക്ഷ്ണാം/ ഭക്ഷ്ണവിഭവതശ്ഖെണ വിതെണങ്ങൾ 
ആൊംഭിെ ൻ ഞ ൻ ആരഗഹിെുന്നു. എഫ്എസ്എസ്എഐ ലെസൻസ/് െജിസ്്തരെഷന് 
അതപക്ഷ്ിെുന്നതിന് ഏത് തൊം വയവസ യങ്ങൾ /ഭക്ഷ്ണ വിഭ ഗാം (KOB) 
അനുതയ ജയമ ണ്? 



ഉത്തൊം: ഭക്ഷ്യ വടികൾ (ഫുഡ് രെെുകൾ),് ‘ഭക്ഷ്ണാം വിൽെുന്ന സ്ഥ പനാം‘് എന്ന 
വയവസ യത്തിന് കീഴിൽ ഉൾന്റെെുന്നു. നിങ്ങൾ 'ഫുഡ് ന്റവൻഡിാംഗ ് എേ ബ്ലിഷ്്ന്റമെ'് 
തിെന്റഞ്ഞെുെുക, അതിനു തശ്ഷാം െഭയമ യ 1 മുതൽ 16 വന്റെ അനുതയ ജയമ യ ഭക്ഷ്യ 
ഉൽെന്ന വിഭ ഗവുാം തിെന്റഞ്ഞെുെുക. ഉദ ഹെണത്തിന്, എഫ്.പി.സി 16 തയ്യ റ െിയ 
ഭക്ഷ്ണങ്ങൾെുള്ളത ണ്. 

 
തച ദയാം 98. ഭക്ഷ്യ സുെക്ഷ് മ നദണ്ഡങ്ങൾ (ഭക്ഷ്ണ വയവസ യികളുന്റെ ലെസൻസിാംഗുാം 
െജിസ്തരെഷനുാം), ചട്ടങ്ങൾ 2011, നിബന്ധന 10.1.2, അത യത് ഭക്ഷ്യ സുെക്ഷ്യുന്റെ പട്ടിക IV 
(ഭ ഗാം II) ആതെ ഗയ സ്ഥിതി രപക ൊം വർഷത്തിന്റെ െിെൽ സ്ഥ പനത്തിന്റെ ഭക്ഷ്ണാം 
ലകക െയാം ന്റചയ്യുന്നവന്റെ / ജീവനെ ന്റെ ലവദയപെിതശ് ധനയെ് ്
വിതധയെ െുന്നതിനുള്ള രകമീകെണങ്ങൾ ന്റചയ്യണാം. ഇരപക ൊം അവർ ഏന്റതങ്കിെുാം 
പകർച്ചവയ ധിതയ , പകെത്തെ/ മറ്റ ് സ ാംരകമിക തെ ഗങ്ങളിൽ നിന്്ന മുക്തെ ന്റണന്ന ്
ഉറെ െണാം. ഈ പറയന്റെെുന്ന വർഷാം ഒെു സ മ്പത്തിക വർഷമ തണ  കെടർ 
വർഷമ തണ ? 
 
ഉത്തൊം: ലവദയപെിതശ് ധനയുന്റെ ക െയത്തിൽ, നിബന്ധന 10.1.2-ൽ പെ മർശ്ിച്ചിെിെുന്ന 
വർഷാം സ മ്പത്തികമ യി കണെ െുാം. ഭക്ഷ്യ ഇെപ െുക െന് ഒെു നിശ്ചിത സ മ്പത്തിക 
വർഷത്തിൽ എതെ ൾ തവണന്റമങ്കിെുാം തന്റെ ജീവനെ ന്റെ/ഭക്ഷ്ണ ലകക െയാം 
ന്റചയ്യുന്നവന്റെ പെിതശ് ധന നെത്ത ാം. പുതിയ ഭക്ഷ്യ ഇെപ െുക െന്റെ ക െയത്തിൽ, പുതിയ 
അാംഗങ്ങൾ തചെുന്നതിന് മുതമ്പ  അന്റെങ്കിൽ തചെുന്ന സമയതത്ത  ലവദയപെിതശ് ധനയ്െ ്
പെിതശ് ധനയ്െ് വിതധയെ കണാം. 

 

തച ദയാം 99. അനുബന്ധാം 3 ന്റെ സൂചന നമ്പർ 12 രപക ൊം, അത യത ് ലെസൻസിന്റെ 
വയവസ്ഥകൾ രപക ൊം, സവതാം അന്റെങ്കിൽ എൻ.എ.ബി.എൽ അാംഗീകൃത/ 
എഫ്എസ്എസ്എഐ വിജ്ഞ പനാം ന്റചയ്ത പെീക്ഷ്ണശ് െകൾ മുതഖന ഭക്ഷ്യ 
ഉൽെന്നങ്ങളിന്റെ രപസക്തമ യ െ സവസ്തുവിന്റെ പെിതശ് ധന കൂെ ന്റത /അന്റെങ്കിൽ 
സൂക്ഷ്്്മ ണുെൾ നിമിത്തമ യ മെിനീകെണാം ആറുമ സത്തിന്റെ െിെന്റെങ്കിെുാം 
നെത്തണാം. ഈ ആറുമ സന്റത്ത ആൊംഭാം വർഷത്തിന്റെ ഏത ് മ സാം മുതൽ, ദയവ യി 
വയക്തമ െുക?  

ഉത്തൊം: ലെസൻസ ് നമ്പർ 12 ന്റെ വയവസ്ഥ അനുസെിച്ച് നിർമ്മ ത െൾ ഭക്ഷ്യ 
ഉൽപന്നങ്ങളുന്റെ പെിതശ് ധന സ മ്പത്തിക വർഷങ്ങളുന്റെ അെിസ്ഥ നത്തിൽ 
നെതത്തടത ണ,് അത യത് ഏരപിൽ മുതൽ ന്റസപ്റ്റാംബർ വന്റെയുള്ള ആദയ പകുതിയുാം 
ഒക്്തെ ബർ മുതൽ മ ർച്ച് വന്റെയുള്ള െട ാം പകുതിയുാം, െട ്
പെിതശ് ധനകൾകൾെിെയിൽ കുറഞ്ഞത് മൂന്ന ്മ സന്റത്ത ഇെതവളയുാം തവണാം.  

എഫ്എസ്എസ്എഐ ഇതുമ യി ബന്ധന്റെട്ട ് പുറന്റെെുവിച്ച 2021 ജൂലെ 08-ന്റെ നമ്പർ 
15(31) 2020 / FoSCoS/RCD/ FSSAI രപക െമുള്ള ഉത്തെവ് പെിതശ് ധിെുക. 

 



തച ദയാം 100. പ തെജ് ന്റചയ്ത കുെിന്റവള്ളത്തിതന  ധ തുസങ്കുചിതജെത്തിതന  
എഫ്എസ്എസ്എഐ ലെസൻസിന് അതപക്ഷ്ിെുതമ്പ ൾ ബിഐഎസ് ലെസൻതസ  
അതപക്ഷ്  െസീതത  സമർെിതെടത് നിർബന്ധമ തണ ? 

ഉത്തൊം: അന്റത, ഭക്ഷ്യ ഇെപ െുക െൻ പ തെജുന്റചയ്ത കുെിന്റവള്ളത്തിനുാം 
ധ തുസങ്കുചിതജെത്തിനുാം പുതിയ എഫ്എസ്എസ്എഐ ലെസൻസിനു 
അതപക്ഷ്ിെുന്ന സമയത്ത ് നിർബന്ധമ യുാം ബിഐഎസ് ലെസൻസിന്റെ പകർതെ  
അന്റെങ്കിൽ ബിഐഎസ് ലെസൻസിനുള്ള അതപക്ഷ് തെഖന്റെെുത്തൽ സൂചിെിെുന്ന 
കത്തിന്റെ പകർതെ  തഫ സത്ക സന്്റെ ഓൺലെൻ സാംവിധ നത്തിൽ 
സമർെിതെടത ണ്. എഫ്എസ്എസ്എഐ ലെസൻസ് െഭിെുന്നതിന് ആവശ്യമ യ 
തെഖകളുന്റെ പൂർണ്ണമ യ വയവസ യാം തിെിച്ചുള്ള െിേ് തഫ സ്തക സ്ന്റെ തഹ ാംതപജിൽ 
െഭയമ ണ.് 

 

തച ദയാം 101.  പ തെജ ് ന്റചയ്ത കുെിന്റവള്ളത്തിതന  മിനറൽ വ ട്ടറിതന  ലെസൻസ ്
പുതുെുന്നതിന് അതപക്ഷ്ിെുതമ്പ ൾ ഭക്ഷ്യ ഇെപ െുക െൻ ബിഐഎസ് ലെസൻസ ്
സമർെിതെടതുതട ? 

ഉത്തൊം: അന്റത, പ തെജ് ന്റചയ്ത കുെിന്റവള്ളത്തിതന  മിനറൽ വ ട്ടറിതന  ലെസൻസ ്
പുതുെുന്നതിന് അതപക്ഷ്ിെുതമ്പ ൾ നിർമ്മ ത വ് ബിഐഎസ് ലെസൻസ ്
നിർബന്ധമ യുാം സമർെിെണാം. 

 

തച ദയാം 102. ലെസൻസ് പുതുെുന്നതിന് അതപക്ഷ്ിെുതമ്പ ൾ വ ർഷിക റിതട്ടൺ 
സമർെിതെടതുതട ? 

ഉത്തൊം: ലെസൻസ ്പുതുെുന്ന സമയത്ത്, വ ർഷിക റിതട്ടൺ സമർെിെൽ നിർബന്ധമെ. 
മുൻ സ മ്പത്തിക വർഷന്റത്ത വ ർഷിക റിതട്ടൺ എെ  വർഷവുാം ന്റമയ് 31-നകാം 
സമർെിതെടതുട്, അതിനെുറാം വ ർഷിക റിതട്ടൺ സമർെിെ ത്തതിന് രപതിദിനാം 100 
െൂപ പിഴയുാം ബ ധകമ ണ്. 

 

തച ദയാം 103.  എനിെ് ഓഫ്്ലെൻ അന്റെങ്കിൽ ഓൺലെൻ െീതിയിൽ വ ർഷിക റിതട്ടൺ 
സമർെിെ ന കുതമ ? 

ഉത്തൊം: ഭക്ഷ്യ ഇെപ െുക ർ 2020-21 സ മ്പത്തിക വർഷാം മുതൽ വ ർഷിക റിതട്ടൺ 
ഓൺലെൻ െീതിയിൽ ഭക്ഷ്യ സുെക്ഷ് അനുവർത്തന സരമ്പദ യത്തിൽ (FoSCoS - 

https://foscos.fssai.gov.in) മ രതതമ സമർെിെ വൂ, കൂെ ന്റത വ ർഷിക വെവ്് ഓഫ്്ലെന യി 
(തപ ൽ മുതഖന) അധിക െികൾ സവീകെിെിെ.  

എഫ്എസ്എസ്എഐ ഉത്തെവ് നമ്പർ 15(31)2020/FoSCoS/RCD/FSSAI തീയതി: 18 
ഡിസാംബർ 2020 പെിതശ് ധിെുക. 



 

തച ദയാം 104. ഞ ൻ പ െിന്റെയുാം പ െുൽെന്നങ്ങളുന്റെയുാം നിർമ്മ ത വ ണ.് ഞ ൻ അർദ്ധ 
വ ർഷിക വെവ്് സമർെിതെടതുതട ? 

ഉത്തൊം: പ െിന്റെയുാം പ െുൽെന്നങ്ങളുന്റെയുാം നിർമ്മ ണത്തിൽ ഉൾന്റെട്ടിെിെുന്ന ഭക്ഷ്യ 
വയവസ യികൾ അർദ്ധ വ ർഷിക വെവ്് (തഫ ാം ഡി2) സമർെിെുന്നത ്
എഫ്എസ്എസ്എഐ 2020-21 സ മ്പത്തിക വർഷാം മുതൽ നിർത്തി. എന്നിെുന്ന െുാം, 
അത്തൊം ഭക്ഷ്ണ വയവസ യികൾ വ ർഷിക വെവ്് (തഫ ാം ഡി1) സമർെിതെടത ്
തഫ സ്തക സ് വഴി മ രതമ ണ്. 

എഫ്എസ്എസ്എഐ ഉത്തെവ് നമ്പർ 15(31)2020/FoSCoS/RCD/FSSAI തീയതി 18 ഡിസാംബർ 
2020 പെിതശ് ധിെുക. 

 
 തച ദയാം 105.  സവയതമവ നിെസിച്ച അതപക്ഷ് വീടുാം സജീവമ െുന്നതിനുള്ള അഭയർത്ഥന 
എങ്ങന്റന നെത്ത ാം? 

ഉത്തൊം: ലെസൻസിതന  െജിസത്രെഷതന  തവടി സവയതമവ നിെസിച്ച അതപക്ഷ് 
പുനഃസ്ഥ പിെുന്നതിന് ഭക്ഷ്യ ഇെപ െുക െന് ഓൺലെൻ അഭയർത്ഥന ഭക്ഷ്യ സുെക്ഷ് 
അനുവർത്തന സരമ്പദ യത്തിൽ (FoSCoS - https://foscos.fssai.gov.in) വഴി ന്റചയ്യ ൻ കഴിയുാം. 
സ ധ െണ രപവെത്്തന നെപെിരകമങ്ങള് (എസ്.ഒ.പി) കത്ത ്
(നമ്പർ.11(9)/2020/Misc./Representation/RCD/FSSAI, തീയതി 15 ഡിസാംബർ 2020) മുതഖന 
ഇറെിയിട്ടുട്. ഈ വിവെങ്ങൾ എഫ്എസഎ്സ്എഐ ന്റവബ്ലസറ്റിൽ െഭയമ ണ് / 
തഫ സ്തക സ്ന്റെ രപധ ന വശ്ാം (തപജിൽ). 

തച ദയാം 106. ലെസൻസ് അതപക്ഷ്ിെുതമ്പ ൾ ഭക്ഷ്യ വിഭ ഗാം "13" (രപതതയക തപ ഷക ഹ െ 
ആവശ്യങ്ങൾെ യി ഉതേശ്ിച്ചിട്ടുള്ള ഭക്ഷ്യവസ്തുെൾ) ന്റരപ ലരപറ്ററി ഭക്ഷ്ണങ്ങളുന്റെ 
പെിധിയിൽ വെുതമ ? 

രപതതയക്ഭക്ഷ്ണ്ഉപതയ ഗങ്ങൾെുള്ള്ഭക്ഷ്ണങ്ങൾ,്രപതതയക്ലവദസംബന്ധമായ 
ആവശ്യങ്ങൾെുള്ള ഭക്ഷ്ണങ്ങൾ, ഫങഷ്ണൽ ഭക്ഷ്ണങ്ങൾ, നയൂരെ സയൂട്ടിെെുകൾ, 
ആതെ ഗയ അനുബന്ധങ്ങൾ, തകരര സർെ ർ ഇതിനുതവടി വിജ്ഞ പനാം 
ന്റചയ്തതെ വുന്ന മറ്റ ് ഭക്ഷ്യവസ്തുെൾ എന്നിവ ന്റരപ ലരപറ്ററി ഭക്ഷ്ണത്തിൽ 
ഉൾന്റെെുന്നിെ. അതിന ൽ, ഭക്ഷ്യ ഉൽപന്ന വിഭ ഗാം-13ന് ന്റരപ ലരപറ്ററി ഭക്ഷ്ണത്തിനുള്ള 
ലെസൻസിന് അതപക്ഷ്ിെ ൻ കഴിയിെ. 

 

തച ദയാം 107. ലെസൻസ്/െജിസ്്തരെഷന ്അതപക്ഷ്ിെുന്നതിന് മുമ്പ് എെ  തെഖകളുാം സവയാം 
സ ക്ഷ്യന്റെെുതത്തടത ്ആവശ്യമ തണ ? 



ഉത്തൊം് –് അന്റത,് എെ ് അതപക്ഷ്കെുാം് ലെസൻസ്് അന്റെങ്കിൽ് െജിസ്്തരെഷന്്
അതപക്ഷ്ിെുതമ്പ ൾ്നിർബന്ധമ യുാം്എെ ്തെഖകളുാം്അാംഗീകൃത്ഉെമ്പെിെ െൻ്അഥവ ്
ഉെമസ്ഥൻ്സവയാം്സ ക്ഷ്യന്റെെുത്തിയതശ്ഷാം്്്്അപ്്തെ ഡ്്ന്റചതയ്യടത ണ്. 
 

തച ദയാം 108. ലെസൻസ്/െജിസ്്തരെഷൻ തുക അെെുതമ്പ ൾ ന്റതറ്റ യി അന്റെങ്കിൽ 
അരശ്ദ്ധമ യി അധികാം പണാം അെച്ച ൽ എനിെ് അെച്ച തുക തിെിന്റക െഭിെുവ ൻ 
എങ്ങന്റന െഭിെുാം? 

ഉത്തൊം – ലെസൻസ/്െജിസ്്തരെഷൻ തുക എന്നിവയുമ യി ബന്ധന്റെട്ട ്
എഫ്എസ്എസ്എഐ (FSSAI) അൌടിതെെ് ന്റതറ്റ യി അന്റെങ്കിൽ അരശ്ദ്ധമ യി 
അെയ്െന്റെട്ട തുക ഭക്ഷ്യ ഇെപ െുക െന് (FBO) തിെിന്റക െഭിെുാം. ഈ തുക 
െഭിെുന്നതിനുള്ള നെപെിന്റരകമങ്ങൾ (SOP) തഫ സ്്തക സ്് (FoSCoS) തപ ർട്ടെിന്റെ 
രപധ നതപജിൽ െഭയമ ണ്. പണമെച്ച തീയതി മുതെുള്ള  15 ദിവസത്തിന് തശ്ഷാം മ രതാം 
ഇത്തെത്തിൽ ന്റതറ്റ യി അന്റെങ്കിൽ അരശ്ദ്ധമ യി അന്റെങ്കിൽ ഇെട്ടിയ യി അെച്ച തുക 
തിെിന്റക െഭിെ ൻ ഭക്ഷ്യ ഇെപ െുക െന ്അതപക്ഷ്ിെ വുന്നത ണ്.  

 

തച ദയാം 109 . 'പ നീയങ്ങൾ/ബിവതറജസ'് (ഭക്ഷ്യ ഉൽെന്ന വിഭ ഗാം -14) വിഭ ഗത്തിന്      
ഇെർന്റനറ്റിെൂന്റെ് സ ധനങ്ങൾ് വ ങ്ങുന്നതുാം് വിൽെുന്നതുമ യ് ഇ-ന്റക തമഴ്്സ് 
തെത്തിെുള്ള വയവസ യത്തിനുകീഴിൽ ഞ ൻ എഫ് എസ് എസ് എ ഐ ലെസൻസിന് 
അതപക്ഷ്ിെുകയ ണ.് ഈ ലെസൻസ് െഭിച്ചതിന് തശ്ഷാം മദയാം വിൽെ ൻ ഞ ൻ 
തയ ഗയന തണ ?  

ഉത്തൊം - ഇ-ന്റക തമഴ്്സ് തെത്തിെുള്ള വയവസ യങ്ങൾെു കീഴിെുള്ള ഭക്ഷ്യ വിഭ ഗാം-14ന് 
(ബിവതറജസ)് അതപക്ഷ്ിച്ച ൽ, ഓൺലെനിൽ മദയാം വിൽെുന്നിന്റെന്്ന ഭക്ഷ്യ 
ഇെപ െുക െൻ സതയവ ങ്്മൂൊം സമർെിതെടത ണ്. എന്നിെുന്ന െുാം, ഭക്ഷ്യ 
ഇെപ െുക െൻ ഇ-ന്റക തമഴ്്സ് വഴി മദയാം വിൽെ ൻ ആരഗഹിെുന്നുന്റവങ്കിൽ, 
ലെസൻസിന യി അതപക്ഷ്ിെുതമ്പ ൾ ബന്ധന്റെട്ട സാംസ്ഥ ന എക്്ലസസ് വകുെിൽ 
നിന്്ന െഭിച്ച നിെ തക്ഷ്പസ ക്ഷ്യപരതാം്(NOC) സമർെിെണാം. 

 

തച ദയാം 110 . ഞ ൻ െ േ് ലമൽ വിതെണ ക െയകർത്ത തവ , തനെിട്ടുള്ള വില്പന നെത്തുന്ന 
ക െയകർത്ത തവ , ഭക്ഷ്യവസ്തുെൾ െഭിെുന്ന സവയാം വില്പനയരതാം, കുെിന്റവള്ളാം 
െഭിെുന്ന സവയാം വില്പനയരതാം, ഭക്ഷ്യഎെിഎമ്മുകൾ അഥവ  രബ ൻഡഡ് ഭക്ഷ്യവടി 
എന്നിവയുന്റെ ഏക അഥവ  രപമുഖ ഉെമയ ന്റണകിൽ എനിെ് എഫ്എസ്എസ്എഐ 
െജിസ്തരെഷൻ ആവശ്യമുതട ? 

ഉത്തൊം –2019 ജൂലെ 8, ന്റസപ്റ്റാംബർ 19 എന്നീ തീയതികളിെുള്ള എഫ്എസ്എസ്എഐ 
വിജ്ഞ പനസാംഖയ 15(6)2018/FLRS/RCD/FSSAIൽ പറഞ്ഞിെിെുന്ന നിബന്ധനകൾെ ്
വിതധയമ യി, െ േ് ലമൽ വിതെണ ക െയകർത്ത വ്് അന്റെങ്കിൽ തനെിട്ടുള്ള വില്പന 



നെത്തുന്ന ക െയകർത്ത വ്് അന്റെങ്കിൽ ഭക്ഷ്യവസ്തുെൾ െഭിെുന്ന സവയാം വില്പനയരതാം, 
കുെി ന്റവള്ളാം െഭിെുന്ന സവയാം വില്പനയരതാം, ഭക്ഷ്യഎെിഎമ്മുകൾ അന്റെങ്കിൽ ഭക്ഷ്യവടി 
ഉെമകൾ എന്നിവന്റെ െജിസ്തരെഷൻ തനെുന്നതിൽ നിന്്ന ഒഴിവ െിയിട്ടുട്. 

 

തച ദയാം 111. ഇ-ന്റക തമഴ്്സ് ഭക്ഷ്യ ഇെപ െുക െുന്റെ സാംസ്ഥ നാം അന്റെങ്കിൽ നഗൊം തിെിച്ചുള്ള 
ഉപക െയ െയങ്ങൾെ് എഫ്എസ്എസ്എഐ ലെസൻസ് എെുതെടതുതട ? 

ഉത്തൊം – ഇെ, 2006-ന്റെ എഫ്എസ്എസ് (FSS) നിയമത്തിന്റെ ഉപവ കയാം 3(എൻ)ൽ 
നിർവചിച്ചിെിെുന്ന രപക ൊം ഭക്ഷ്യവയ പ െ രപവർത്തനങ്ങന്റള ന്നുാം നെെുന്നിന്റെങ്കിൽ, 
എെ  സാംസ്ഥ നങ്ങളിന്റെയുാം ഇ-ന്റക തമഴ്്സ് ഫുഡ ് വയ പ െങ്ങൾെ ്
എഫ്എസ്എസ്എഐ ലെസൻസ് ആവശ്യമിെ. എന്നിെുന്ന െുാം, െതട  അതിെധികതമ  
സാംസ്ഥ നങ്ങളിെ യി രപവർത്തിെുന്ന ഇ-ന്റക തമഴ്്സ ് ഭക്ഷ്യഇെപ െുക െുന്റെ, 
മുഖയക െയ െയത്തിനു ഒെു ലെസൻസ ് ഉട യിെിതെടതുാം അവെുന്റെ സാംസ്ഥ നാം 
അന്റെങ്കിൽ നഗൊം തിെിച്ചുള്ള ഉപക െയ െയങ്ങളുന്റെ തെഖകൾ സൂക്ഷ്ിതകടതുമ ണ.് 
കൂെ ന്റത, ഇ-ന്റക തമഴ്്സ് ഭക്ഷ്യഇെപ െുക െന്റെ മുഖയക െയ െയത്തിനു നൽകിയിട്ടുള്ള 
എഫ്എസ്എസ്എഐ ലെസൻസിന്റെ ഒെു പകർെ ്ഉപക െയ െയങ്ങളുന്റെ പെിസെന്റത്ത 
രപമുഖ സ്ഥ നത്ത് രപദർശ്ിെിതെടത ണ്.  

 

[ഇനിെറയുന്ന പതിവുതച ദയങ്ങൾ 30 ന്റസപ്റ്റാംബർ 2021-ന് കൂട്ടിതച്ചർത്തിെിെുന്നു] 

തച ദയാം 112. ഭക്ഷ്യ ഉൽപന്നങ്ങളുന്റെ വിൽെനയിൽ ഭക്ഷ്യബിസിനസ് െസീതുകൾ/ 
വിരകയെരതങ്ങൾ/ കയ ഷ് ന്റമതമ്മ /വിൽപനച്ചീട്ടുകൾ (ബിെുകൾ) മുതെ യവയിൽ 
എഫ്എസ്എസ്എഐ ലെസൻസ്/ െജിസ്്തരെഷൻ നമ്പർ നിർബന്ധമ യുാം 
തെഖന്റെെുതത്തടതുതട ? 

ഉത്തൊം – ഉട്, എെ  ഭക്ഷ്ണ ബിസിനസുകളുാം കയ ഷ് െസീതുകൾ/ പർതച്ചസ ്
ഇൻതവ യ്സുകൾ (invoices)/ കയ ഷ് ന്റമതമ്മ  / ബിെുകൾ മുതെ യവയിൽ 14 അെ 
എഫ്എസ്എസ്എഐ ലെസൻസ് അന്റെങ്കിൽ െജിസ്തരെഷൻ സാംഖയ നിർബന്ധമ യുാം 
ഉൾന്റെെുത്തണാം. ഏന്റതങ്കിെുാം ഇെപ െുക െൻ രെ ൻസ്തപ ർട്ട് ചെ ൻ /ബിൽ മുതെ യവ 
അന്റെങ്കിൽ വിരകയെരതങ്ങൾ എന്നിങ്ങന്റന 2 ഇെപ െ് തെഖകൾ വിതെണാം ന്റചയ്യുന്ന 
സ ഹചെയങ്ങളിൽ െട ്തെഖകളിെുാം എഫ്എസ്എസ്എഐ സാംഖയ സൂചിെിതെടതുട്. 
ഇതിൽനിന്നുാം മ രതമ ണ ്ഏക ഇളവ് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത് ജിഎസ്െി ഇ-തവ ബില്ലിന ും (e-way 

bill) സിോം ജനതററ്റ ് ന്റചയ്യുന്ന മറ്റ ് സർെ ർ തെഖകൾെുമ ണ്. 2021 ജൂൺ 8-ന്റെ 
എഫ്എസ്എസ്എഐ ഉത്തെവ് 15(31)2020/FoSCoS/RCD/FSSAI പെിതശ് ധിെുക. 

 

തച ദയാം 113.  ഞ ൻ ഭക്ഷ്യവസ്തുെൾ വിതെണാം ന്റചയ്യുന്നതിെ ണ് ഏർന്റെട്ടിട്ടുള്ളന്റതങ്കിൽ    
ഉചിതമ യ വിഭ ഗാം ഏത ണ്? 



ഉത്തൊം - ഭക്ഷ്യ വസ്തുെളുന്റെ വിതെണത്തിൽ ഏർന്റെട്ടിെിെുന്ന ഭക്ഷ്യ ഇെപ െുക െന്, 
വിതെണെ െൻ(distributor) കൂെ ന്റത/അന്റെങ്കിൽ ന്റമ ത്തെച്ചവെെ െൻ(wholesaler) 
കൂെ ന്റത/അന്റെങ്കിൽ രെ ൻസ്തപ ർട്ടർ എന്നീ വിഭ ഗങ്ങളിൽ   അതപക്ഷ്ിെ ാം. 

 

തച ദയാം 114.  മൂന്ന ാം കക്ഷ്ി നിർമ്മ ത െൾ മുതഖനയ ണ ് എനിെ് എന്റെ ഭക്ഷ്യ 
ഉൽെന്നങ്ങൾ െഭിെുന്നന്റതങ്കിൽ അനുതയ ജയമ യ വിഭ ഗാം ഏത ണ?് 

ഉത്തൊം – 01.04.2013 തീയതിയിന്റെ എഫ്എസ്എസ്എഐ ഉത്തെവ് 1(5)/Enf-1/FSSAI/2012 
രപക ൊം മൂന്ന ാം കക്ഷ്ി നിർമ്മ ത െളിൽനിന്്ന തന്റെ ഉൽെന്നങ്ങൾ നിർമ്മിെുന്ന ഒെു 
ഭക്ഷ്യ ഇെപ െുക െൻ, ന്ററന്റെന്റബെർ(Relabeller) വിഭ ഗത്തിൽ ലെസൻസിന് 
അതപക്ഷ്ിെ ാം. 

 

തച ദയാം 115. എനിെ് 'വിതെണെ െൻ' (distributor) കൂെ ന്റത/അന്റെങ്കിൽ 
'വിപണനെ െൻ'് (‘Marketer’)് തെത്തിെുള്ള വയവസ യത്തിന് (KoB) കീഴിൽ 
എഫ്എസ്എസ്എഐ ലെസൻസ/്െജിസ്്തരെഷൻ ഉട്. എന്ന ൽ ഓൺലെൻ 
സിേത്തിൽ(FoScoS) നിന്്ന അത ് ഇതെ ൾ രപവർത്തനെഹിതമ െിയിെിെുന്നു. ഞ ൻ 
എത ്നെപെിയ ണ ്സവീകെിതെടത്? 

ഉത്തൊം - രപവർത്തനത്തിന്റെ സമ നമ യ സവഭ വാം ക െണാം 2021 ന്റസപ്റ്റാംബർ 16 മുതൽ 
'വിതെണെ െൻ' കൂെ ന്റത/അന്റെങ്കിൽ 'മ ർെറ്റർ' വിഭ ഗാം രപവർത്തനെഹിതമ െി. 
'വിതെണെ െൻ' കൂെ ന്റത/അന്റെങ്കിൽ KoB ലെസൻസിന് കീഴിെുള്ള നിെവിെുള്ള 
എഫ്എസ്എസ്എഐ ലെസൻസ് ഉെമ, അതത KoB-െ് കീഴിൽ അവെുന്റെ ലെസൻസ ്
പുതുെ ാം. എന്ന ൽ അെുത്ത തവണ ലെസൻസ/്െജിസ്്തരെഷൻ പെിഷ്്െെിെുതമ്പ ൾ 
ഉചിതമ യ KoB തിെന്റഞ്ഞെുതെടതുട.് 

 

തച ദയാം 116. ആഭയതെ-കയറ്റുമതി വിപണിയിൽ ഭക്ഷ്യവസത്ുെളുന്റെ നിർമ്മ ണാം/വയ പ ൊം 
എന്നിവയിൽ ഏർന്റെട്ടിെിെുന്ന ഒെു ഭക്ഷ്യ ഇെപ െുക െന്, എഫ്എസ്എസ്എഐ 
ലെസൻസിന് അതപക്ഷ്ിെുന്നതിന് അനുതയ ജയമ യ വിഭ ഗതമത ണ?് 

ഉത്തൊം - ആഭയതെ വിപണിയിെുാം കയറ്റുമതി ആവശ്യങ്ങൾെുമ യി ഭക്ഷ്യവസത്ുെളുന്റെ 
നിർമ്മ ണാം/വയ പ ൊം എന്നിവയിൽ ഏർന്റെട്ടിെിെുന്ന ഭക്ഷ്യ ഇെപ െുക ർ,് ‘നിർമ്മ ണാം’ 
(‘Manufacturing’)്വിഭ ഗത്തിന്റെ കീഴിൽ ഉചിതമ യ KoB-െുാം 'കയറ്റുമതി'്(‘Exporter’)്KoB-െ് 
കീഴിെുാം എഫ്എസ്എസ്എഐ ലെസൻസ് കെസ്ഥമ തെടതുട.് ഒതെ പെിസെത്ത ണ ്
ഈ വയവസ യങ്ങൾ രപവർത്തിെുന്നന്റതങ്കിൽ, FoSCoS വഴി ഒന്റെ റ്റ സിന് അതപക്ഷ്ിെണാം. 

 

 



[ഇനിെറയുന്ന പതിവുതച ദയങ്ങൾ 2021 ഡിസാംബർ 1-ന് കൂട്ടിതച്ചർത്തിെിെുന്നു] 

തച ദയാം 117. ഒെു ഇ-ന്റക തമഴ്്സ് വയവസ്ഥിതി / ഭക്ഷ്യ ഇെപ െുക െൻ (FBO) ആെ ണ്? 

ഉത്തൊം - “ഇ-ന്റക തമഴ്്സ് വയവസ്ഥിതി അന്റെങ്കിൽ ഭക്ഷ്യ ഇെപ െുക െൻ”് എന്ന ൽ 
വയവഹ െത്തിന യി, ഡിജിറ്റൽ അന്റെങ്കിൽ ഇെതരക്ട ണിക് സൗകെയങ്ങതള  
സാംവിധ നങ്ങതള  ലകവശ്ാം വയ്െുകതയ  രപവർത്തിെിെുകതയ  നിയരതിെുകതയ  
ന്റചയ്യുന്ന ഏന്റത െു വയക്തിന്റയയുാം സൂചിെിെുന്നു. എന്ന ൽ വിൽെനയ്്െ യി ഒെു 
മ ർെറ്റ ്തപ്ലസ് ഇ-ന്റക തമഴ്്സിൽ, തന്റെ സ ധനങ്ങതള  തസവനങ്ങതള  വ ഗ്ദ നാം ന്റചയ്യുന്ന 
വിൽെനെ െന്റന ഇതിൽ  ഉൾന്റെെുത്തിയിട്ടിെ. ചെെുകൾ അന്റെങ്കിൽ തസവനങ്ങൾ 
എന്നിവയുന്റെ നിർവചനാം, 2006-ന്റെ എഫ്എസ്എസ് നിയമത്തിന്റെ വിഭ ഗാം 3(ന്റജ), 3(എൻ) 
രപക ൊം യഥ രകമാം "ഭക്ഷ്ണാം" (Food), "ഭക്ഷ്യഇെപ െ്്" (Food Business) എന്നിവയിൽ 
നിർവചിച്ചിെിെുന്നു. 

 

തച ദയാം 118. എന്റെ ഭക്ഷ്യഇെപ െിന്റെ നിെവിന്റെ വിറ്റുവെവ/്തശ്ഷി അനുസെിച്ച് എനിെ ്
തയ ഗയതയുള്ള വിഭ ഗാം എഫ്എസ്എസ്എഐ െജിസ്തരെഷതന  സാംസ്ഥ ന ലെസൻതസ  
ആണ;് എന്നിെുന്ന െുാം, എനിെ് ഉയർന്ന വിഭ ഗത്തിെുള്ള അത യത ് തേറ്റ ്ലെസൻസ ്
അന്റെങ്കിൽ ന്റസൻരെൽ ലെസൻസിന യി അതപക്ഷ്ിെ തമ ? 

ഉത്തൊം - ഭക്ഷ്യ ഇെപ െുക ർ അവെുന്റെ തയ ഗയതയുള്ള വിഭ ഗത്തിന് കീഴിെുള്ള 
െജിസ്തരെഷതന  ലെസൻസിതന  അതപക്ഷ്ിെണന്റമന്ന് നിർതേശ്ിെുന്നു; എന്നിെുന്ന െുാം, 
ഒെു ഭക്ഷ്യ ഇെപ െുക െൻ അവെുന്റെ തയ ഗയതതയെ ൾ ഉയർന്ന വിഭ ഗത്തിെുള്ള 
ലെസൻസിന യി സവതമധയ  അതപക്ഷ്ിെ ൻ ആരഗഹിെുന്നുന്റവങ്കിൽ, അത ത ്
ലെസൻസ് വിഭ ഗവുമ യി ബന്ധന്റെട്ട വയവസ്ഥകളുാം നിബന്ധനകളുാം പ െിെുകയുാം 
മന്ററ്റെ  ആവശ്യകതകളുാം നിറതവറ്റുന്നതിന് വിതധയമ കുകയുാം ന്റചയ്ത ൽ അരപക ൊം 
അതേഹന്റത്ത അനുവദിതച്ചെ ാം. 

 

ട് ാദയം് 119.്ഞാൻ ഒരു് നിർമ്മാതാ ്,് എരെ് ഭക്ഷ് ്സ്ഥ പനത്തിന്  ഇതയൻ് ഭക്ഷ്യ 
സുരക്ഷ്ാ് മരാണ്ഡ വെുെിന്റെ (എഫ്.എസ്.എസ്.എ.ഐ) രജിസട്്രേഷൻ്
(ട്രഖരെേുത്തൽ)് ഉള്ളതാ ്.് എരെ് ഉൽെന്ന് ട്ൈബൈുകളിൽ് (വ ണിജയചിഹ്നാം) ഞാൻ്
എഫ്.എസ്.എസ്.എ.ഐ്രജിസ്ട്രേഷൻ്സാംഖയ (2xxxxxxxxxxxxx) രപഖയാപിക്കട് ാ? 
 
ഉത്തരം:്തവണാം,്ഏറ്റവും്ര റിയ്ഭക്ഷ് ്്വയാപാര്ഇെപ െുക ർ,്ഭക്ഷ്യസുരക്ഷ്യുരേയും്
മാനദണ്ഡങ്ങളുരേയും് (പാട്ക്കജിംഗും് ട്ൈബൈിംഗും)് രറഗുട്ൈഷൻ,് 2011് ട്ലാസ്് 2.2.1.7്
രപകാരം് ഉൽെന്ന് ട്ൈബൈിൽ് എഫ്.എസ്.എസ്.എ.ഐ് ലൈസൻസ്് (അധികാരപരതം) 
സാംഖയ് പരാമർശ്ിക്കുന്നതിന്് വയക്തമാക്കിയിട്ടുള്ള വിതശ്ഷനിെൂപണങ്ങൾ് അനുസെിച ്
ഉൽെന്ന്ട്ൈബൈുകളിൽ്എഫ്.എസ്.എസ്.എ.ഐ  രജിസ്ട്രേഷൻ്സാംഖയ്(2xxxxxxxxxxxxxx) 
രപഖയാപിട്ക്കണ്ടതുണ്ട്,് വയവസ്ഥയ്ക്ക്് വിട്ധയമായി്ലൈസൻസ്് എന്ന് പദത്തിന്് പകരം്
രജിസ്ട്രേഷൻ്എന്ന്പദം്നൽക ം. 
 



ട് ാദയം് 120.് റീപാക്കർ് വിഭാഗത്തിനുള്ള് ലൈസൻസിന്് (അധികാരപരതം)്
അട്പക്ഷ്ിക്കുട്മ്പാൾ് നിർമ്മാതാവിൽ് നിന്നുള്ള് എൻ.ഒ.സി് (നിെ തക്ഷ്പസ ക്ഷ്യപരതാം)്
നിർബന്ധമാട് ാ? 
 
ഉത്തരം്:്ഒരു്റീപാക്കർ്ഉൽെന്ന്ട്ൈബൈിൽ്്(വ ണിജയചിഹ്നാം) യഥാർത്ഥ്നിർമ്മാതാവിരെ്
ട്പര്് രപദെ്ശ്ിെിെുവ ൻ്ആരഗെിക്കുന്നുരവങ്കിൽ,്അവൻ് /അവൾ്നിർമ്മാതാവിൽ്നിന്ന്്
എൻ.ഒ.സി് ട്നേുകയും് ലൈസൻസിനുള്ള് നിർബന്ധിത് ട്രഖയായി് അത്് നൽകുകയും്
ട്വ ം. 
 

കൂോരത,് ഒരു് റീപാക്കർ എഫ്എസ്എസ്്ആക്ട്് ് (നിയമാം),് 2006,് റൂൾ് ,് രറഗുട്ൈഷൻസ്്
( ട്ടങ്ങൾ, നിയമങ്ങൾ) അനുസരിച്ച്്ഭക്ഷ്യ്ഉൽെന്നം്പാൈിക്കുന്നതിനുള്ള്ഉത്തരവാദിത്തം്്
ഏരറ്റേുക്കുകയും,് എന്നാൽ് നിർമ്മാതാവിരെ് ട്പര്്സൂചിെിെുവ ൻ് ആരഗെിക്കുന്നില്ല,്
പട്ക്ഷ്് ് ട്ൈബൈിൽ്അയാൾ് പാക്ക്് ന്റചയ്തത യ്  < ഭക്ഷ്ണ സ്ഥ പന ഉെമയൂന്റെ ട്പര്> 
പരാമർശ്ിക്കാൻ്ആരഗെിക്കുന്നു്എങ്കിൽ,്ലൈസൻസിന്്അട്പക്ഷ്ിക്കുട്മ്പാൾ്അയാൾ്
തരെ് ഉത്തരവാദിത്തം് രൈറ്റർരെഡിൽ് (വയക്തിയുന്റെതയ  സ്ഥ പനത്തിന്റെതയ  തപെുാം 
തമൽവിെ സവുാം അച്ചെിച്ച കേൈാസ്സ്)് ട്രഖാമൂൈം് ഏൽെിട്ക്കണ്ടതാ ്,് ് തുേർന്ന്്
നിർമ്മാതാവിൽ്നിന്നുള്ള്എൻ.ഒ.സിയുരേ്ആവശ്യകതയിൽ്നിന്്ന്അയാരള്ഒഴിവാക്കാം. 

 

[ ഇനിെറയുന്ന പതിവുതച ദയങ്ങൾ 2022 ഏരപിൽ 5-ന് കുട്ടിതച്ചർത്തിെിെുന്നു ] 

 

ട് ാദയം് 121.് മുനിസിെൽ് ട്കാർെട്റഷൻ/് നഗെസഭ തകരരാം (സർക്കാർ് സ്ഥാപനം)്
വിതര ം് ര യ്യുന്ന്കുേിരവള്ളം,് ഭക്ഷ് ത്തിൽ് ഒരു്ഘേകമായി് ഒരു് ഭക്ഷ്ണ സ്ഥ പന്
നേത്തിെുകാരൻ് ഉപട്യാഗിക്കുന്നുരണ്ടങ്കിൽ,് ലെസൻസ്  (അധികാരപരതം)്
അട്പക്ഷ്ിക്കുട്മ്പാൾ്നിർബന്ധിത്ട്രഖയായി്ജൈപരിട്ശ്ാധന്പരതിക്നൽട്കണ്ടതുട്ണ്ടാ? 

ഉത്തരം:് ഇല്ല.് മുനിസിെൽ് ട്കാർെട്റഷനുകൾ/ നഗെസഭ തകരരാം് (സർക്കാർ്സ്ഥാപനം)്
വിതര ം് ര യ്യുന്ന് കുേിരവള്ളം് ഉപട്യാഗിക്കുന്ന് ഭക്ഷ്ണ സ്ഥ പന ഉെമ്ലെസൻസ്്
അട്പക്ഷ്ിക്കുന്നതിനുള്ള് നിർബന്ധിത് ട്രഖയായി് ജൈപരിട്ശ്ാധന പരതികെ്് പകരം്
വാ ിജയ്ആവശ്യങ്ങൾെ യ് െഭിച്ചിട്ടുള്ള് ജൈവിതര ് ബില്ലുകൾ് (കണെുവിവെച്ചീട്്ട്)  
സമർെിക്കാം. 

 

ട് ാദയം് 122.് മ ൾ (വാ ിഭ് ട്കരരം)/് ന്റക തമഴ്്സയൽ ഹബ്് (വ ണിജയ തകരരാം) /് മ ർെറ്റ ്
(അങ്ങ െി)് അരല്ലങ്കിൽ് ഏരതങ്കിൈും് സവകാരയ് അധികാരികൾ് വിതര ം് ര യ്യുന്ന്
രവള്ളമാ ്് ഭക്ഷ്ണ സ്ഥ പന് നേത്തിെുകാർ് ഭക്ഷ് ത്തിൽ് ഒരു് ട് രുവയായി്
ഉപട്യാഗിക്കുന്നരതങ്കിൽ,് ലൈസൻസിന്് (അധികാരപരതം)് അട്പക്ഷ്ിക്കുട്മ്പാൾ്
ജൈപരിട്ശ്ാധന്പരതിക നിർബന്ധമായും്നൽട്കണ്ടതുട്ണ്ടാ? 



ഉത്തൊം: തവണാം, എന്നിെുന്ന െുാം, ഒെു ലെസൻസിന് അതപക്ഷ്ിെുന്നതിനുള്ള 
നിർബന്ധിത തെഖയ യി, മ ൾ/ന്റക തമഴ്്സയൽ ഹബ്/മ ർെറ്്റ അന്റെങ്കിൽ ഏന്റതങ്കിെുാം 
സവക െയ അധിക െികൾ വിതെണാം ര യ്യുന്ന് കുെിന്റവള്ളാം  ഉപതയ ഗിെുന്ന ഭക്ഷ്ണ 
സ്ഥ പന് നെത്തിെുക ർെ്, മ ൾ/ന്റക തമഴ്്സയൽ ഹബ്/മ ർെറ്റിൽ നിതന്ന  ഏന്റതങ്കിെുാം 
സവക െയ അധിക െികളിൽ നിതന്ന  െഭിച്ച ജെപെിതശ് ധന പരതിക (ലെസൻസിന യി 
നിർതേശ്ിച്ച നിർബന്ധിത തെഖകൾ ന്റക.ഒ.ബി തിെിച്ചുള്ള രപക ൊം) സമർെിെ വുന്നത ണ്. 
മാൾ്/്രകാട്മഴ്സയൽ്െബ്്/്മാർക്കറ്റ്്അരല്ലങ്കിൽ്മട്റ്റരതങ്കിൈും്സവകാരയ്അധികാരികൾ്
എന്നിവയിൽ് നിന്്ന് ൈഭിക്കുന്ന് ജൈപരിട്ശ്ാധന് പരതിക് ് ഒരു് വർഷത്തിൽ് കൂേുതൽ്
പഴക്കമുള്ളതായിരിക്കരുത്. 

 

ട് ാദയം.് 123.് ഭക്ഷ് ത്തിൽ് ഒരു് ഘേകമായി് ഉപട്യാഗിക്കുകയാര ങ്കിൽ,് കുേിരവള്ളം്
പരിട്ശ്ാധിട്ക്കണ്ട്ആവൃത്തി്എരതയാ ?് 

ഉത്തരം് :് ഭക്ഷ് ത്തിൽ് രവള്ളം് ഒരു് ഘേകമായി് ഉപട്യാഗിക്കുന്ന ഭക്ഷ്ണ സ്ഥ പന്
നെതിെുക ർ, ബി.ഐ.എസ്  ഐ.എസ് 10500 (ട്റഡിട്യാ് ആക്റ്റീവ ്
(െ സരപവർത്തനപെമ യ) സവഭ വവിതശ്ഷങ്ങൾ ഒഴിരക)്വയവസ്ഥകൾ്അനുസരിച്ച്,്രവള്ളം്
ഓട്രാ് സാമ്പത്തിക് വർഷത്തിൈും് ഒരിക്കരൈങ്കിൈും് പരിട്ശ്ാധിക്ക ം,് രണ്ട്് ജൈ്
സാമ്പിളുകൾക്കിേയിൽ്കുറഞ്ഞത്്ആറ്്മാസരത്ത്ഇേട്വള്ഉണ്ടായിരിക്ക ം. 

(i) കൂോരത,് മുനിസിെൽ് ട്കാർെട്റഷൻ/് നഗെസഭ തകരരാം് (സർക്കാർ് സ്ഥാപനം)്
വിതര ം് ര യ്യുന്ന് കുേിരവള്ളം് ഉപട്യാഗിക്കുന്ന് ഭക്ഷ് ് സ്ഥാപനങ്ങളുരേ്
കാരയത്തിൽ,് ജൈവിതര ്ബിൽ് (കണെുവിവെച്ചീട്്ട്) ട്രഖകൾ്സൂക്ഷ്ിക്കുന്നതിന്്
വിട്ധയമായി്ഈ്ആവശ്യകത്നിർബന്ധമല്ല. 

(ii) മ ൾ (വാ ിഭ്ട്കരരം)/്ന്റക തമഴ്്സയൽ ഹബ്്(വ ണിജയ തകരരാം) /്മ ർെറ്റ് (അങ്ങ െി)്
അന്റെങ്കിൽ മതറ്റന്റതങ്കിെുാം സവക െയ അധിക െികൾ വിതെണാം ന്റചയ്യുന്ന കുെിന്റവള്ളാം 
ഉപതയ ഗിെുന്ന ഭക്ഷ്ണ സ്ഥ പനങ്ങൾ സൂചിെിച്ച ആവൃത്തി അനുസെിച്ച് ഈ 
അധിക െികളിൽ നിന്്ന ജെ പെിതശ് ധന പരതിക് തനെണാം. ലെസൻസിന് 
(അധികാരപരതം)് അതപക്ഷ്ിെുതമ്പ ൾ (നിർബന്ധിത തെഖയ യി) ഈ 
ജെപെിതശ് ധന പരതിക ആവശ്യമ ണ,് കൂെ ന്റത പെിതശ് ധന/ഓഡിറ്റ് സമയത്ത ്
ഫുഡ് തസഫ്റ്റി ഓഫീസർ (ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷ്ാ് ഉതദയ ഗസ്ഥൻ/ഉട്ദയാഗസ്ഥ) അന്റെങ്കിൽ 
എഫ്.എസ്.എസ്.എ.ഐ  അധിക െന്റെെുത്തിയിട്ടുള്ള തതർഡ് പ ർട്ടി ഓഡിറ്റ ്
ഏജൻസി ഓഡിറ്റർെ്  (മൂന്നാം്കക്ഷ്ി്ക ക്കു്പരിട്ശ്ാധന്നിർവ്വെ ം) ഈ തെഖ 
ഹ ജെ െണാം. 

തച ദയാം 124. നിശ്ചിത സമയത്തിനുള്ളിൽ ലെസൻസിാംഗ് / െജിസ്തരെഷൻ അതത റിറ്റിയിൽ 
(രപവർത്തന നുവ ദവകുെ)് നിന്്ന രപതികെണന്റമ ന്നുാം െഭിച്ചിന്റെങ്കിൽ, എനിെ് 
എതെ ഴ ണ ്ലെസൻസ് (അധികാരപരതം)് / െജിസ്തരെഷൻ (ട്രഖരെേുത്തൽ)്െഭിെുക? 

ഉത്തരം:്2011-രൈ്ഭക്ഷ്യസുരക്ഷ്ാ്മാനദണ്ഡങ്ങൾ്(ഭക്ഷ്യ്സ്ഥ പനങ്ങളുന്റെ ലൈസൻസിംഗ്്
നിയരത ം)് രറഗുട്ൈഷനിൽ് (ചട്ടങ്ങളിൽ)് വയക്തമാക്കിയിട്ടുള്ള് രപകാരം് നിശ്ചിത്
സമയത്തിനുള്ളിൽ് രജിസ്ട്രേഷൻ് /്ലൈസൻസിംഗ്്അധികാരികളിൽ്നിന്്ന് രപതികര ം്



ൈഭിച്ചിരല്ലങ്കിൽ,് രജിസ്ട്രേഷൻ് സർട്ടിഫിക്കറ്റും് (സ ക്ഷ്യപരതാം)് ലൈസൻസുകളും്
വയവസ്ഥകൾ് അനുസരിച്ച് FoSCoS സാംവിധ നാം സവയതമ നിർമ്മിെുന്നു സവയട്മവ്
ഉല്പാദിെിക്കുന്നു. ഇതുമായി് ബന്ധരെട്ട്് ഉത്തരവ്് സംഖയ 15(31)2020/FoSCoS/RCD/FSSAI 
തീയതി്2021്രമയ്്(ഇെവാം)്24-ന്്എഫ്.എസ്.എസ്.എ.ഐ്പുറരെേുവിച്ചു. 

 

ട് ാദയം് 125.് നയൂരോസയൂട്ടിക്കൈുകളുരേയും് (ശ്െീെശ് സ്്രതപെമ യ ആനുകൂൈയങ്ങളിൈൂരേ 
ചിെക െിക തെ ഗകങ്ങൾെു എതിതെ രപതിതെ ധതശ്ഷി് വർദ്ധിെിക്കുന്ന വസത്ുക്കൾ)്
അനുബന്ധ് ഭക്ഷ്യ് ഉൽപന്നങ്ങളുരേയും് നിർമ്മാ ത്തിന്് ഏത്് വിഭാഗത്തിൈുള്ള്
എഫ്.എസ്.എസ്.എ.ഐ്ലൈസൻസ്്(അധികാരപരതം)്് ്ആവശ്യമാ ്? 

ഉത്തരം:് ആട്രാഗയ് അനുബന്ധങ്ങൾ,് നയൂരോസയൂട്ടിക്കൽസ്,് രപട്തയക് പഥയ ഹ െപെമ യ 
ഉപട്യാഗത്തിനുള്ള് ഭക്ഷ് ം,് രപട്തയക് ലവദയസാംബന്ധിയ യ ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള്
ഭക്ഷ് ം,് ഫങ്ഷ ൽ (നിർവ്വെ പരമായ)് ഭക്ഷ് ം് ,് ട്നാവൽ് (നൂതനമ യ)് ഭക്ഷ് ം 
എന്നിവയ്ക്ക്്കീഴിൽ്വരുന്ന്ഭക്ഷ്യ്ഉൽെന്നങ്ങൾ്നിർമ്മിക്കുന്ന്ഭക്ഷ്യ്സ്ഥപനങ്ങൾ്ട്കരര്
ലൈസൻസിംഗ്് വിഭാഗത്തിരെ് (രപവർത്തന നുവ ദവകുെ)് ് പരിധിയിൽ് വരുന്നു.  
ഇതുമായി്ബന്ധരെട്ട്് ഉത്തരവ്്സംഖയ 15(31)2020/FoSCoS/RCD/FSSAI രസപ്റ്റംബർ് (കന്നി)്
16-ന്്എഫ്.എസ്.എസ്.എ.ഐ്പുറരെേുവിച്ചു. 

 

ട് ാദയം.126.്ഒന്നിെധികാം ഉൽെന്നങ്ങളുന്റെ നിർമ ണത്തിന് തവടിയുള്ള ലൈസൻസിനായി്
(അധികാരപരതം)്ഞാൻ്അട്പക്ഷ്ിച്ചിട്ടുണ്ട്.്എന്നിരുന്നാൈും,് ിൈ്ഉൽെന്നങ്ങൾരക്കതിരര്
ലൈസൻസിംഗ്് അട്താറിറ്റി് (രപവർത്തന നുവ ദവകുെ്) ് ഉന്നയിച്ച് ട് ാദയങ്ങൾക്ക്്
തൃപ്തികരമായ്മറുപേി്നൽകാൻ്എനിക്്ക്കഴിയുന്നില്ല.്എരെ്ലൈസൻസ്് ട്വഗത്തിൽ്
െഭിെുവ ൻ്ഞാൻ്എതുര യ്യ ം? 

ഉത്തരം:് ഒന്നിൈധികം് ഉൽെന്നങ്ങൾക്കായി് അട്പക്ഷ്ിച്ചിട്ടുള്ള് നിർമ്മാതാക്കൾ,്  ിൈ്
ഉൽെന്നങ്ങളിൽ് ട് ാദയങ്ങൾ് ട്നരിേുന്നു,് അവരുരേ് അട്പക്ഷ്യുരേ് ട്വഗത്തിൈുള്ള  
നേപേിരകമത്തിന യി് ആ് ഉൽെന്നങ്ങൾ് അതപക്ഷ്യിൽ് നിന്്ന് 
നീൊം ന്റചയ്യ ാം.് ഒഴിവാക്കിയ് ഉൽെന്നങ്ങൾ,് ആവശ്യരമങ്കിൽ,് 1000് രൂപ് പരിഷ്്ക്കര ്
തുകട്യാേു് ് കൂരേ ഇതിനകാം നൽകിയ്ലൈസൻസിരെ് പരിഷ്്ക്കര ത്തിൈൂരേ് പിന്നീേ്്
ട് ർക്കാവുന്നതാ ്.് കൂേുതൽ് വിശ്ദാംശ്ങ്ങൾക്കായി,് 2021് ഡിസംബർ് 16-ന്്
പുറരെേുവിച്ച് എഫ്.എസ്.എസ്.എ.ഐ് ഉപട്ദശ്ക് സംഖയ് RCD-01002/1/2021-Regulatory-
FSSAI്്ദയവായി്പരിട്ശ്ാധിക്കുക. 

 

ട് ാദയം.127. എരെ തഫ സ്തക സ് ഉപതയ ക്തൃ ഐഡി് യുരേ അഭാവത്തിൽ എനിക്ക ്
എങ്ങരന തഫ സ്തക സ് തപ ർട്ടെിൽ രപതവശ്ിെ ാം? 

ഉത്തരം: എഫ്ബിഒകൾക്ക്് (ഭക്ഷ് ് വയാപാര് സ്ഥ പകർ) അവരുരേ ലൈസൻസ് 
(അധികാരപരതം)് / രജിസ്ട്രേഷൻ് (തെഖന്റെെുത്തൽ)്സാംഖയ അരല്ലങ്കിൽ അട്പക്ഷ്യുരേ 



റഫറൻസ/്പരാമർശ്്സാംഖയ അവരുരേ നിൈവിൈുള്ള പാസ്് ട്വഡും് (െഹസയസൂചകപദാം) 
തഫ സ്തക സ്് ട്പാർട്ടൈിൽ രപതവശ്ിെ ൻ ഉപട്യാഗിക്കാം.  കൂേുതൽ വിശ്ദാംശ്ങ്ങൾക്ക ്
2021 നവംബർ 21് ന്  ഇതുമായി ബന്ധരെട്ട ് പുറരെേുവിച്ച എഫ്.എസ്.എസ്.എ.ഐ 
ഉത്തരവ് സംഖയ 15(31)2020/FoSCoS/RCD/FSSAI ദയവായി പരിട്ശ്ാധിക്കുക. 

 

ട് ാദയം.128. ഇറക്കുമതി ര യ്ത ഭക്ഷ്യ ഉല്പന്നങ്ങളുരേ കൂേുതൽ ഭക്ഷ്യ വയാപാര 
രപവർത്തനങ്ങൾ നെത്തുവ ൻ എഫ്.എസ്.എസ്.എ.ഐ നൽകിയ് ഇറക്കുമതി ഇെപ െിന്റെ 
(Kob) ലൈസൻസ്്(അധികാരപരതം)് മതിയ കുതമ ? 

ഉത്തരം: ഇറക്കുമതിക്കാരന് എഫ്.എസ്.എസ്.എ.ഐ നൽകിയ് ന്റക.ഒ.ബി ലൈസൻസ ്
രാജയട്ത്തക്ക് ഭക്ഷ്യവസത്ുക്കൾ ഇറക്കുമതി ര യ്യുന്നതിനു മാരതമാ .്  ഇറക്കുമതി ര യത് 
ഭക്ഷ്യ ഉല്പന്നങ്ങളിൽ കൂേുതൽ ഭക്ഷ്യ വയാപാര രപവർത്തനങ്ങൾ നേത്തുന്നതിന്  2006 രൈ 
ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷ് മാനദണ്ഡ നിയമത്തിരൈ വകുെ്  3 (എൻ ) രപകാരം് ഭക്ഷ്യ വയാപാര 
രപവർത്തകർ അത്തരത്തിൈുള്ള എല്ലാ വിഭാഗങ്ങൾക്കും ട്വണ്ട ലൈസൻസ് നിൈവിൈുള്ള 
ലൈസൻസിൽ ഉൾരെേുത്തുവാൻ അട്പക്ഷ്ിക്ക ം. 

 

ട് ാദയം.129. എരെ ഭക്ഷ്യ വയാപാര സ്ഥ പനാം മരറ്റാരു സ്ഥൈട്ത്തക്ക് മ റ്റുവ ൻ ഞാൻ 
ആരഗെിക്കുന്നു. പുതിയ വയാപാര സ്ഥൈത്ത് നിൈവിൈുള്ള ലൈസൻസ്് ് (അധികാരപരതം)് 
സാംഖയ്എനിക്്ക നിെനിർത്തുവ ന കുതമ ? 

ഉത്തരം : അരത. ഭക്ഷ്യ വയ പ െ സ്ഥ പനങ്ങൾെു അവരുരേ നിൈവിൈുള്ള ലൈസൻസ/് 
രജിസ്ട്രേഷൻ് (തെഖന്റെെുത്തൽ)് സാംഖയ,് അവരുരേ വിൈാസം മാറ്റുട്മ്പാൾ ബാധകമായ 
പരിഷ്കര  തുകതയ െുകൂന്റെ തഫ സ്തക സ്്ട്പാർട്ടൈിൽ പെിഷ്കെണ അട്പക്ഷ് നൽകി 
രകാണ്ട് നിൈനിർത്താൻ  കഴിയും. ഇതുമായി ബന്ധരെട്ട്,്  2021 രസപ്റ്റംബർ് 30 രൈ 
എഫ്.എസ്.എസ്.എ.ഐ ഉത്തരവ് സംഖയ RCD-01001/4/2021-Regulatory-FSSAI് ദയവായി 
പരിട്ശ്ാധിക്കുക. 

 

ട് ാദയം.130.്തഫ സ്്തക സിന്റെ്്ഔട്ദയാഗിക യു. ആർ. എൽ. എതാ ്? 

ഉത്തരം:്.്തഫ സ്്തക സിന്റെ്്ഔട്ദയാഗിക യു. ആർ. എൽ; https://foscos.fssai.gov.in. ഭക്ഷ്ണ 
സ്ഥ പന്നെതിെുക ർ് മട്റ്റരതങ്കിൈും രവബ്ലസറ്റിൽ വിവരങ്ങൾ സമർെിക്കരുരതന്നും 
പ ം  നൽകരുരതന്നും  നിർട്േശ്ിക്കുന്നു. ഒട്ദയാഗിക് തഫ സ്തക സ് രവബ്ലസറ്റ് 
ഒഴിരകയുള്ള രവബ്ലസറ്റുകരള സംബന്ധിച്ച്  ആവശ്യങ്ങട്ളാ ആട്ക്ഷ്പങ്ങട്ളാ 
പരാതികട്ളാ എഫ്.എസ്.എസ്.എ.ഐ സവീകരിക്കുന്നതല്ല. 

 

 

https://foscos.fssai.gov.in/


ട് ാദയം.131. എഫ്.എസ്.എസ്.എ.ഐയുന്റെ് സമക െികവിവെങ്ങൾ/ ഉത്തരവുകൾ / 
ഉപട്ദശ്ങ്ങൾ മുതൈായവരയക്കുറിച്ച് ഭക്ഷ്  വയാപാരികൾക്കും ഉപട്ഭാക്താക്കൾക്കും 
എങ്ങരന അറിയാനാകും ?  

ഉത്തരം : ഭക്ഷ് ് വയ പ െികൾെുാം് ഉപട്ഭാക്താകൾെുാം് ഇക്കാ ുന്ന ൈിങ്ക ്
സരർശ്ിെ വുന്നത ണ്;്്https: // fssai.gov.in / advisories.php ,്അന്റെങ്കിൽ്്ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷ് 
ക ക്ട് ആെ് (https://play.google.com/store/apps/details?id=safety.connect.food) 

ന്റമ ലബെുകളിൽ് ഡൗൺട്ൈാഡ ് ര യ്ത്് എഫ്.എസ്.എസ്.എ.ഐയുന്റെ്
സമക െികവിവെങ്ങൾ/ ഉത്തരവുകൾ/ ഉപട്ദശ്ങ്ങൾ മുതൈായവ 
പരിട്ശ്ാധിക്കാവുന്നതാ ്. 

************************** 


