
இந்திய உணவு பாதுகாப்பு மற்றும் தர நிரண்ய ஆணணயம்(FSSAI) 

உரிமம் மற்றும் பதிவு சான்றிதழ் 

பற்றி அடிக்கடி ககடக்ப்படும் ககள்விகள் (FAQ) 

 

Q1. வெெ்கெறு ெணகயான உணவு ெணிக நடெடிக்ணககணள ஒகர ெளாகத்தில் 

நடத்துெதற்கு வெெ்கெறு உரிமங்கள் கதணெயா? 

பதில்: FSSAI உரிமம் ெளாகத்தின் அடிப்பணடயில் ெழங்கப்படுகிறது. ஒகர ெளாகத்தில் 

நடத்தப்படும் அணனத்து ெணகயான உணவு ெணிக நடெடிக்ணககளும் ஒகர FSSAI 

உரிமத்தில் இடம்வபறும் ெண்ணம்  விண்ணப்பிக்கலாம். 

 

Q2. உரிமம் புதுப்பிக்கும் கபாது ணகமுணறயாக(Manualy issued) ெழங்கப்பட்ட 

உரிமங்கள்/பதிவுகணள ஆன்ணலனில் மாற்றுெது எப்படி? 

பதில்: FBO அந்த பகுதியின் நியமிக்கப்பட்ட அதிகாரி [உரிமம் ெழங்கும் அதிகாரம் 

வபற்றெர ் அல்லது பதிவு வசய்யும் அதிகாரிணய அணுகலாம். நியமிக்கப்பட்ட 

அதிகாரி/பதிவு ஆணணயர,் ஆஃப்ணலனில் ெழங்கப்பட்ட உரிமம்/பதிவின் 

விெரங்கணள FoSCoS கபாரட்்டலில் உள்ளிடுொரக்ள். அதன்பிறகு, உரிமம்/பதிவு 

புதுப்பிக்க கதணெப்படும்கபாது, ஆன்ணலன் வசயல்முணற மூலம் புதுப்பிக்கலாம். 

 

Q3. உங்களுக்கு ணகமுணறயாக ெழங்கப்பட்ட உரிமத்ணத ஆன்ணலன் உரிமம் மற்றும் 

பதிவு முணறக்கு [FoSCoS] மாற்றுெதன் நன்ணமகள் என்ன? 

பதில்: FoSCoS கபாரட்ல் மின்னஞ்சல் மற்றும் எஸ்எம்எஸ் மூலம் பல்கெறு இணக்கங்கள் 

குறித்து FBO களுக்கு ெழக்கமான விழிப்பூட்டல்கணள அனுப்புகிறது. FBOக்கள் தங்கள் 

உரிமங்கள்/பதிவுடன் இணணக்கப்படட்ுள்ள இணக்கங்கணள வபற்று வகாள்ெதின் 

மூலம் அணெகணள அெ்ெப்கபாது கண்காணிக்க முடியும் மற்றும் இதனால் 

அபராதங்கணளயும்  தவிரக்்க முடியும். 

 

Q4. சிறிய உணவு ெணிக ஆபகரட்டரக்ள் யார?் FSSAI பதிவு சான்றிதழுக்கான தகுதி 

என்ன?  



பதில்: சிறிய உணவு ெணிக ஆபகரட்டரக்ள் (FBO) தாகன உணவுப் வபாருடக்ணள 

தயாரிப்பெர ்  அல்லது விற்பணன வசய்கிறெர ் அல்லது சிறு சில்லணற 

விற்பணனயாளர ் / சிறு வியாபாரி / தள்ளு ெண்டியில் வியாபாரம் வசய்பெர ் / 

தற்காலிக ஸ்டால் ணெத்திருப்பெர ் / சிறிய அளவிலான குடிணச வதாழில்  அல்லது 

சிறிய உணவு ெணிகம் வசய்பெரக்ள். ஆெர ்அெரக்ளின் ஆண்டு விற்றுமுதல் ரூ. 12 

லடச்ம் ெணர அல்லது குணறொக மற்றும்/அல்லது அெரக்ளுணடய 

உணவுப் வபாருட்களின் உற்பத்தி திறன் ஒரு நாணளக்கு 100 கிகலா அல்லது 100 

லிட்டருக்கு கமல் மிகாமல், அல்லது 

i. பால் வகாள்முதல் அல்லது ணகயாளுதல் மற்றும் கசகரிப்பு ஒரு நாணளக்கு 500 

லிட்டருக்கு கமல் மிகாமல், அல்லது  

ii. இணறசச்ி உற்பத்தி வசய்யும் திறன் ஒரு நாணளக்கு 2 வபரிய விலங்குகள்  

அல்லது 10 சிறிய விலங்குகள் அல்லது 50 ககாழிப் பறணெகள் அதற்க்கு கமல் 

மிகாமல் 

 இந்த FBOக்கள் FSSAI பதிவுச ்சான்றிதணழ FoSCoS இணணய அணமப்பு அல்லது உணவுப் 

பாதுகாப்பு இணணப்பு (Food Safety Connect app) பயன்பாட்டில் விண்ணப்பித்துப் வபற 

கெண்டும். இந்தப் பதிவுச ் சான்றிதழில் QR குறியீடு உடவ்பாதிக்கப்படட்ு மற்றும் 2 

(2xxxxxxxxxxxx) இல் வதாடங்கும் 14-இலக்க பதிவு எண்ணுடன் FBO வின்  படத்ணதக் 

வகாண்டுள்ளது. 

 

Q5. எனது உரிமம்/பதிவு இணடநிறுத்தப்பட்டது அல்லது தற்காலிக ரத்து 

வசய்யப்பட்டது. உணவு ெணிக நடெடிக்ணககணள நான் நிறுத்த கெண்டுமா? 

பதில்: உரிமம் அல்லது பதிணெ இணடநீக்கம் வசய்தாகலா அல்லது ரத்து வசய்தாகலா, 

உணவு ெணிக ஆபகரட்டர ்உணவு ெணிக நடெடிக்ணககணள உடனடியாக நிறுத்த 

கெண்டும். இணடநிறுத்தப்பட்ட அல்லது ரத்துவசய்யப்பட்ட உரிமம்/பதிவின் மீது 

உணவு ெணிகச ் வசயல்பாடுகணள கமற்வகாள்ெது சட்டத்திற்குப் புறம்பான 

வசயலாகும், கமலும் FSS சட்டம், 2006-ன் கீழ் தண்டணன நடெடிக்ணககணள ஈரக்்கும். 

 



Q6. உணவுப் வபாருடக்ணள பரிமாற பயன்படும் பாத்திரங்கள் அல்லது கபக்ககஜிங் 

வசய்ெதற்கான கபக்ககஜிங் வபாருட்களுக்கு FSSAI உரிமத்ணத நான் வபற கெண்டுமா? 

பதில்: இல்ணல. பாத்திரங்கள் அல்லது கபக்ககஜிங் வபாருட்களுக்கு FSSAI உரிமம்/பதிவு 

கதணெயில்ணல, ஏவனனில் இணெ FSS சட்டம், 2006 இன் பிரிவு 3(n) இன் படி உணவின் 

ெணரயணறயின் கீழ் உள்ளடக்கப்படவில்ணல. 

 

Q7. எனது உரிமம் ரத்து வசய்யப்பட்டது. நான் புதிய உரிமத்திற்கு 

விண்ணப்பிக்கலாமா? 

பதில்: ஒழுங்குமுணற 2.1.8 (3) இன் கீழ் ரத்து வசய்யப்பட்ட நாளிலிருந்து 3 மாத 

காலத்திற்குப் பிறகு, முன்கனற்ற அறிவிப்பில் (Improvement Notice) வசய்யப்பட்ட 

அணனத்து குறிப்புகள்/கணடபிடிக்க  கெண்டிய  அணனத்தும் சரி வசய்ய பட்டிருப்பின், 

உணவு ெணிக ஆபகரட்டர ்பதிவு அல்லது உரிமத்திற்கான புதிய விண்ணப்பத்ணத 

சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரியிடம் விண்ணப்பம் வசய்யலாம்.  

 

Q8. எனது விண்ணப்பம் சில ககள்விகளுடன் திருப்பி அனுப்பப்பட்டது. என்ன வசய்ய? 

அல்லது எனது விண்ணப்பத்தின் நிணல, ‘விண்ணப்பம் 

மாற்றியணமக்க/திருத்துெதற்காக திருப்பி அனுப்பப்பட்டது’, இப்கபாது எெ்ொறு 

வதாடரெ்து? 

பதில்: உரிமம் ெழங்குதல் அல்லது பதிவு வசய்யும் ஆணணயத்தால் எழுப்பப்படும் 

ககள்விகளுக்கு 30 நாடக்ளுக்குள் பதிலளிக்கவும். திருத்தம்/மாற்றத்திற்கான 

(editing/modification) விண்ணப்பம் விண்ணப்பதாரரின் டாஷ்கபாரட்ில் (Dashboard) 

இருக்கும். உரிமம் அல்லது பதிவு வசய்யும் அதிகாரிகளின் ககள்விகளுக்கு 

விண்ணப்பதாரர ் 30 நாடக்ளுக்குள் பதிலளிக்கவில்ணல என்றால், விண்ணப்பம் 

நிராகரிக்கப்படும். 

 

Q9. ரயில்கெ ெளாகத்தின் கீழ் உணவு வியாபாரம் வசய்பெரக்ளுக்கு யார ்உரிமம் 

ெழங்குொரக்ள்? 



பதில்: ரயில்கெ ெளாகத்தின் கீழ் உணவு வியாபாரம் வசய்பெரக்ளுக்கு FSSAI 

உரிமம்/பதிவு,  உணவு ஆணணயத்தால் அெ்ெப்கபாது அறிவிக்கப்படும், இந்திய 

ரயில்கெயால் நியமிக்கப்பட்ட அதிகாரிகள்/பதிவு வசய்யும் அதிகாரிகளால் 

ெழங்கப்ப்படும். 

 

Q10. விமான நிணலயம்/கடல்துணற ெளாகத்தின் கீழ் உணவு ெணிக 

ஆபகரட்டரக்ளுக்கு FSSAI உரிமத்ணத யார ்ெழங்குொரக்ள்?  

பதில்: விமான நிணலயம்/கடற்கணரயில் உணவு ெளாகங்களுக்கான FSSAI உரிமம் 

“விமான நிணலய சுகாதார அதிகாரிகள்” (APHOக்கள்) அல்லது “துணறமுக சுகாதார 

அதிகாரிகள்” (PHOக்கள்) மூலம் ெழங்கப்படுகிறது, அெரக்ள் உணவு ஆணணயத்தால் 

நியமிக்கப்பட்ட அதிகாரிகளாக (DOs) அறிவிக்கப்படுகிறாரக்ள். APHOக்கள்/PHOக்கள் 

DOக்கள் நியமிக்கப்படாத விமான நிணலயங்கள்/கடல் துணறமுகங்களுக்கு, அந்தந்தப் 

பகுதியின் FSSAI யின் மத்திய உரிமம் ெழங்கும் அலுெலரால்  (CLA) ெழங்கப்படும். 

 

Q11. எத்தணன ெணகயான உணவு பாதுகாப்பு உரிமம் நணடமுணறயில் உள்ளது? 

பதில்: ‘FSS (உரிமம் மற்றும் பதிவு) விதிமுணறகள், 2011 இன் படி, உரிமங்கள் மற்றும் 

பதிவுகள் 3 அடுக்கு அணமப்பில் FBO களுக்கு ெழங்கப்படுகின்றன, அதாெது பதிவு, 

மாநில உரிமம் ெழங்கும் அலுெலரால்  மற்றும் மத்திய உரிமம். உணவுப் பாதுகாப்பு 

இணக்க அணமப்பின் (FoSCoS) முகப்புப் பக்கத்தில் 3 ெணகயான பதிவு/ உரிமம் 

தரப்படட்ு, தகுதிகள் விெரிக்கப்படட்ுள்ளது. 

Q12. பதிவுவசய்யப்பட்ட கூடட்ுறவுச ்சங்கம்/கிருஹ் உத்கயாக்/மகிளா உத்கயாக்/ சுய 

உதவிக் குழு அல்லது அதுகபான்ற அரசாங்கப் பதிவு வசய்யப்பட்ட சங்கத்துக்காக 

நான் உற்பத்தி அல்லது உணவு ெணிக நடெடிக்ணககணள எனது வீட்டிலிருந்து நடத்தி 

ெருகிகறன். எனக்வகன்று தனியாக FSSAI பதிணெப் வபற கெண்டுமா? 

பதில்: FSSAI ஆரட்ர ்எண் 03-01/2012/Enf-I/FSSAI கததி 21 ஜனெரி 2015 அன்று FSSAI பதிவுச ்

சான்றிதணழப் வபற தனிப்பட்ட உறுப்பினரக்ளுக்கு விலக்கு அளிக்கப்பட்டது. FSSAI 



உரிமம் வபற்ற/பதிவு வசய்யப்பட்ட சங்கம் அல்லது குழுொல் பதிவுவசய்யப்பட்ட 

உறுப்பினராக இருக்க கெண்டும் மற்றும் உத்தரவில் குறிப்பிடப்படட்ுள்ள அணனத்து 

நிபந்தணனகளுக்கும் உட்படட்ு இருக்க கெண்டும். 

 

Q13. என்னிடம் பருப்பு/தானியங்கள் அணரக்கும் அலகு உள்ளது. நான் எந்த ெணகயான 

உரிமத்ணதப் வபற கெண்டும்? 

பதில்: பருப்பு ெணககள்/தானியங்கள் கபான்றணெ அணரக்கும் அலகு உற்பத்தி ெணக 

ெணிகத்தின் கீழ் ெருகிறது. இந்த அணரக்கும் அலகுகள் அெற்றின் உற்பத்தித் 

திறணனப் வபாருட்படுத்தாமல் மாநில உரிமத்தின் கீழ் உரிமம் எடுத்தல் கெண்டும். 

(எந்த அளவு உற்பத்தி திறனாக இருப்பினும்) 

 

Q14. என்னிடம் 10க்கும் கமற்பட்ட உணவு விநிகயாக இயந்திரங்கள் உள்ளன அணெ, 

மூன்றாம் தரப்பினரால் இயக்கப்படட்ு 12 லட்சத்துக்கும் அதிகமான ஆண்டு ெருொய் 

ஈடட்ும் படச்த்தில் யாரிடம் பதிவு வசய்ய கெண்டும்? 

பதில்: உணவு விற்பணன இயந்திரம் ஆண்டு ெருமானம் ரூ.12 லடச்த்திற்கு கமல் 

இருந்தால், அது FSSAI உடன் உரிமம் வபற கெண்டும். ரூ.12 லடச்ங்கள் ெணர ெருடாந்திர 

விற்றுமுதல் வகாண்ட விற்பணன இயந்திரங்களுக்கு, இது வதாடரப்ாக 

வெளியிடப்பட்ட 15(6)2018/FLRS/RCD/FSSAI கததியிட்ட 15(6)2018/FLRS/RCD/FSSAI ஆணணகள் 

மற்றும் 19 வசப்டம்பர ் 2019 ஆகியெற்றின் அடிப்பணடயில் மூல நிறுெனம் FSSAI 

உரிமத்ணதப் வபற கெண்டும். . 

 

Q15. ஏற்றுமதிக்கு FSSAI இன் NOC கதணெயா? 

பதில்: இல்ணல, இந்தியாவில் இருந்து உணவுப் வபாருடக்ணள ஏற்றுமதி வசய்ெதற்கு 

இந்திய உணவுப் பாதுகாப்பு மற்றும் தர நிரண்ய ஆணணயத்திடம் இருந்து NOC 

கதணெயில்ணல, இருப்பினும் FSSAI உரிமம் ஏற்றுமதியாளரால் எடுக்கப்பட கெண்டும். 

 



Q16. ஆன்ணலன் விண்ணப்பத்ணதச ் சமரப்்பித்த பிறகு உரிமத்திற்காக எந்தவொரு 

பிராந்திய/மாநில அலுெலகங்களில் ஆெணங்கள் சமரப்்பிக்கப்பட கெண்டுமா? 

பதில்: இல்ணல, மத்திய/மாநில உரிமத்திற்காக பிராந்திய/மாநில 

அலுெலகங்களிகலா ஆெணங்கணள சமரப்்பிக்க கெண்டிய அெசியம் கட்டாயம் 

இல்ணல  

 

Q17. உரிமத்தில் மாற்றங்கள் வசய்ய கட்டணம் என்ன? 

பதில்: உரிமச ் சான்றிதழில் (படிெம் சி) உள்ள தகெலில் ஏகதனும் மாற்றம் வசய்ய 

இருந்தால், உணவு ெணிக ஆபகரட்டர ்உரிமத்ணத மாற்றுெதற்கு ரூ.1000 

கட்டணத்துடன் விண்ணப்பிக்க கெண்டும். மற்றும் திறன் உயரத்்தப்பட்டால் 

அதற்குரிய ஆண்டு உரிமக் கட்டணத்தில் உள்ள கெறுபாட்டிற்கு சமமான கெறுபட்ட 

கட்டணம் வசலுத்தல் கெண்டும். உரிமத்தில் .அல்லாத விெரங்கணள மாற்றுெதற்கு 

கட்டணம் எதுவும் கதணெயில்ணல. (படிெம் IX நியமனத்தில் மாற்றம் (உரிமத்தின் 

நிபந்தணனகளுக்கு இணங்குெதற்கு வபாறுப்பான நபர)் அல்லது ஏகதனும் துணண 

ஆெணங்களில் மாற்றம் கபான்றணெ.) 

 

Q18. இறக்குமதியாளரின் IEC குறியீடு பல முணற உரிமம் வபற  அனுமதிக்கப்படுமா? 

பதில்: குறிப்பிட்ட IEC பயன்படுத்திய விண்ணப்பத்ணத (முழுணமயான அல்லது 

முழுணமயணடயாத) அல்லது சரண்டர ் உரிமத்ணத நீக்கும் ெணர, ஒரு 

இறக்குமதியாளர ்அகத IEC உடன் மற்வறாரு விண்ணப்பத்ணத சமரப்்பிக்க முடியாது. 

 

Q19. எனது உணவு ெணிகத்ணத மூடிவிட்கடன். FSSAI உரிமம்/பதிணெ எப்படி 

ஒப்பணடப்பது? 

பதில்: உரிமம்/பதிவு விண்ணப்பம் தாக்கல் வசய்யப்பட்ட உணவுப் பாதுகாப்பு 

இணக்க அணமப்பு (FoScoS) கணக்கில் உள்நுணழந்து உரிமம் அல்லது பதிணெச ்சரண் 



வசய்ய (ஒப்பணடக்க) நீங்கள் ஆன்ணலனில் விண்ணப்பிக்க கெண்டும். சம்பந்தப்பட்ட 

அதிகாரியின் ஒப்புதலுக்குப் பிறகு, அது சரணணடந்ததாகக் கருதப்படும். 

 

Q20. உரிணமயாளர ் இறந்தால், உரிமத்ணத ஒரு உரிணமயாளரிடமிருந்து 

மற்வறாருெருக்கு மாற்றுெது எப்படி? 

பதில்: உரிமத்தின் உரிணமயாளர ் இறக்க கநரிட்டால் உரிமம் மாற்றப்படலாம். 

அதற்குரிய மாற்ற விண்ணப்பத்ணத, ஆன்ணலனில் விண்ணப்பிக்க கெண்டும். 

உரிமத்ணத மாற்றுெதற்கு, இறப்புச ் சான்றிதழ் மற்றும் சட்டப்பூரெ் ொரிசு சான்று 

கதணெ. 

 

Q21. உரிமம்/பதிவு ஆணணயத்தின் உத்தரவுக்கு எதிராக எப்படி, எங்கு கமல்முணறயீடு 

வசய்ெது? 

பதில்: FSS சட்டம், 2006 இன் பிரிவு 32 (4) மற்றும் 32(5) இன் கீழ், உரிமம்/பதிவு 

ஆணணயத்தின் முடிொல் பாதிக்கப்பட்ட எந்தவொரு நபரும், உணவுப் பாதுகாப்பு 

ஆணணயரிடம் கமல்முணறயீடு வசய்யலாம், அதன் முடிவு இறுதியானது. அத்தணகய 

கமல்முணறயீடண்டக் வகாண்டு ெரக்கூடிய காலம், முடிவின் அறிவிப்பு ெழங்கப்பட்ட 

நாளிலிருந்து பதிணனந்து நாட்கள் ஆகும். முன்கனற்ற அறிவிப்புக்கு எதிராக 

கமல்முணறயீடு வசய்தால், அது 15 நாடக்ள் அல்லது முன்கனற்ற அறிவிப்பில் 

குறிப்பிடப்படட்ுள்ள காலத்தில் எது முன்னகதா அதற்குள் கமல் முணறயீடு வசய்தல் 

கெண்டும்   

 

Q22.எதன் அடிப்பணடயில், எனது உணவு ெணிகத்தில் ஆய்வு கமற்வகாள்ளப்படும்? 

பதில்: FSS(உணவு ெணிகங்களின் உரிமம் மற்றும் பதிவு வசய்தல்) விதிமுணறகள், 2011 

இன் அட்டெணண 4 (Schedule 4) இல் குறிப்பிடப்படட்ுள்ள சுகாதார மற்றும் சுகாதாரத் 

கதணெகளின் விெரிக்கபடட்ுள்ள  கதணெகளின் அடிப்பணடயில் ஆய்வுகள் 

நடத்தப்படுகின்றன. ஆய்ொளரக்ள் பயன்படுத்தும் ெணிக ொரியான 



தரப்படுத்தப்பட்ட சரிபாரப்்பு பட்டியல்கள் அட்டெணண 4 கதணெகளின் 

அடிப்பணடயில் மடட்ுகம தயாரிக்கப்படட்ுள்ளன மற்றும் பட்டியல் 

https://fssai.gov.in/cms/inspection-matrices.php இல் கிணடக்கும். 

 

Q23. முன்கனற்ற அறிவிப்பு (Improvement Notice) வபறும்படச்த்தில் நான் என்ன 

நடெடிக்ணககள் எடுக்க கெண்டும்? 

பதில்: முன்கனற்ற அறிவிப்பு கிணடத்தவுடன், சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரியால் 

கமம்படுத்துெதற்காக வகாடுக்கப்பட்ட பரிந்துணரகளின்படி நீங்கள் வசயல்பட 

கெண்டும். இணக்க அறிக்ணகணயச ் சமரப்்பிப்பதற்கு சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரியால் 

குணறந்தபட்சம் 14 நாட்கள் அெகாசம் அளிக்கப்படும். கமம்பாடட்ு அறிவிப்பு அல்லது 

சம்மந்தப்பட்ட அதிகாரியின் முடிொல் நீங்கள் பாதிக்கப்பட்டிருந்தால், உணவுப் 

பாதுகாப்பு மற்றும் தரநிணலச ் சட்டம், 2006 பிரிவு 32ன் கீழ், உணவுப் பாதுகாப்பு 

ஆணணயரிடம் கமல்முணறயீடு வசய்யலாம், அதன் முடிவு இறுதியானது. 

 

Q24. எனது உரிமம்/பதிவு இணடநிறுத்தப்பட்டது. இணடநீக்கத்ணத எெ்ொறு திரும்பப் 

வபறுெது? 

பதில்: உணவு ெணிக ஆபகரட்டருக்கு (FBO) இணடநீக்கத்திற்காக ெழங்கப்பட்ட 

முன்கனற்ற அறிவிப்பில், இணடநீக்கத்திற்கான  காரணம் வகாடுக்கப்படட்ுள்ளது. FBO 

கமம்படுத்தல் அறிவிப்பில் அறிவுறுத்தப்பட்டபடி சரிவசய்து நடெடிக்ணக எடுக்க 

கெண்டும் பின்பு உரிமம் ெழங்கும் சரிவசய்யப்படட்ு விெரங்கணள ஆணணயத்திற்கு 

வதரிவிக்க கெண்டும். FBO எடுத்த நடெடிக்ணககளில் திருப்தி ஏற்பட்டால், உரிமம் 

ெழங்கும் ஆணணயம் ஆய்வு வசய்கதா அல்லது வசய்யாமகலா  இணடநீக்கத்ணத ரத்து 

வசய்யலாம். FBO, FSS சட்டம், 2006 இன் பிரிவு 32(4) இன் படி கமம்பாடட்ு அறிவிப்புக்கு 

எதிராக கமல்முணறயீடு வசய்யலாம். 

 

Q25. FoSCoS வதாழில்நுட்ப உதவிக்கு FBO எங்கு வதாடரப்ு வகாள்ளலாம்? 



பதில்: FBO 1800112100 என்ற கட்டணமில்லா உதவி ணமயத்தில் வதாடரப்ு வகாள்ளலாம் 

அல்லது helpdesk- foscos@fssai.gov.in என்ற முகெரிக்கு மின்னஞ்சல்  அனுப்பலாம். கமலும், 

உணவுப் பாதுகாப்பு மற்றும் இணக்க அணமப்பின் (FoScoS) முகப்புப் பக்கத்தில் “எப்படி 

விண்ணப்பிப்பது” என்பணதக் காடட்ுகிறது, இது உணவு ெணிக ஆபகரட்டர ்

மத்திய/மாநில உரிமம் மற்றும் பதிவுக்கு விண்ணப்பிப்பதற்கான படிப்படியான 

தகெணல ெழங்குகிறது. 

 

Q26. எனது விண்ணப்பத்தின் நிணலகள்/நிணல பற்றி நான் எப்படி அறிந்து வகாள்ெது? 

பதில்: ஒரு விண்ணப்பதாரருக்கு SMS/மின்னஞ்சல் எசச்ரிக்ணக மூலம் விண்ணப்ப 

வசயலாக்கத்தின் பல நிணலகளில் வதரிவிக்கப்படுகிறது. கமலும் விண்ணப்பதாரர ்

FoSCoS இல் "டிராக் அப்ளிககஷன் ஸ்கடட்டஸ்" (Track Application Status) என்ற ெசதிணயப் 

பயன்படுத்தி விண்ணப்பத்தின் நிணலணய அறியலாம் 

 

Q27. உங்கள் உரிமம்/பதிணெ காலாெதியான பிறகு எப்படி புதுப்பிப்பது? 

பதில்: உணவு ெணிக ஆபகரட்டர ்FSSAI உரிமம்/பதிணெ காலாெதி கததிக்குப் பிறகும் 

பின்ெரும் அபராதங்களுடன் புதுப்பிக்கலாம்: 

 அ. அசல் காலாெதி கததியிலிருந்து 1ெது நாள் முதல் 90ெது நாள் ெணர 

தற்கபாதுள்ள ெருடாந்திர உரிமம்/பதிவுக் கட்டணத்தில் மூன்று மடங்கு -. 

 ஆ. அசல் காலாெதி கததியிலிருந்து 91ெது நாள் முதல் 180ெது நாள் ெணர 

ஏற்கனகெ உள்ள ெருடாந்திர உரிமம்/பதிவுக் கட்டணத்தின் இரண்டு மடங்கு 

(அதாெது வமாத்தம் 5 முணற). 

அக்கடாபர ் 29, 2021 கததியிட்ட FSSAI ஆணண எண் 15(31)2020/FoSCoS/RCD/FSSAIpt4ஐப் 

பாரக்்கவும். 

 

Q28. ஆன்ணலனில் கிணடக்கும் கட்டண முணறகள் என்ன? 



பதில்: கிவரடிட் காரட்ு, வடபிட் காரட்ு மற்றும் ஆன்ணலன் வநட் கபங்கிங் ெசதி மூலம் 

ஆன்ணலனில் பணம் வசலுத்தலாம். 

 

Q29. எந்த சூழ்நிணலயில் விண்ணப்பம் நிராகரிக்கப்படும்? 

பதில்: 30 நாடக்ளுக்குள் கதணெயான தகெல்கள் ெழங்கப்படாவிட்டாகலா அல்லது 

விண்ணப்பித்த விண்ணப்பம் ஏற்கத்தக்கது அல்ல என்றும், அணத ெழங்க முடியாது 

என்றும் நம்பினால், உரிமம் ெழங்கும் அலுெலர ்விண்ணப்பத்ணத நிராகரிக்கலாம். 

உரிமத்ணத மறுக்கும் முன் விண்ணப்பதாரர ் தரப்புக்கு  ொய்ப்பு அளிக்கப்படும் 

மற்றும் மறுப்பதற்கான காரணங்கள் எழுத்துப்பூரெ்மாக பதிவு வசய்யப்பட 

கெண்டும். 

Q30. மருந்தகங்கள் மற்றும் மருத்துெக் கணடகள், வஹல்த் சப்ளிவமண்டஸ்் அல்லது 

நியூட்ராசூட்டிகல் வபாருடக்ணள விற்பணன வசய்தால், FSSAI உரிமம் அல்லது பதிவுக்கு 

விண்ணப்பிக்க கெண்டுமா? 

பதில்: மருந்தகங்கள் அல்லது மருத்துெக் கணடகள் உட்பட அணனத்து உணவு ெணிக 

ஆபகரட்டரக்ளும் வஹல்த் சப்ளிவமண்டஸ்் அல்லது நியூட்ராசூட்டிகல் வபாருடக்ணள 

விற்க்கும் படச்த்தில் FSSAI உரிமம் அல்லது பதிவுக்கு விண்ணப்பிக்க கெண்டும். 

 

Q31. நிறுெனம் அல்லது அணமப்பின் ஒகர வபயரில் ஒன்றுக்கும் கமற்பட்ட 

மாநிலங்களில் உணவு ெணிகத்ணத நடத்துெதற்கு FSSAI உரிமத் கதணெ என்ன? 

பதில்: ஒரு உணவு ெணிக ஆபகரட்டர ்(FBO) தனது உணவு ெணிக ெளாகத்ணத இரண்டு 

அல்லது அதற்கு கமற்பட்ட மாநிலங்களில் ணெத்திருந்தால், அெர ் தனது பதிவு 

வசய்யப்பட்ட அலுெலகம் அல்லது தணலணம அலுெலகத்திற்கான, உரிமத்ணத 

மத்திய உரிமம் ெழங்கும் அதிகாரியிடம்  உரிமத்ணதப் வபற கெண்டும். . 

சம்பந்தப்பட்ட மத்திய அல்லது மாநில உரிமம் ெழங்கும் அதிகாரிகளிடமிருந்து அந்த 

யூனிட்டின் திறன் அல்லது விற்றுமுதல் ஆகியெற்ணறப் வபாறுத்து ஒெ்வொரு 

யூனிட்/ெளாகத்திற்கும் தனித்தனிகய  



 உரிமம் அல்லது பதிவு வபறப்பட கெண்டும். (திறனுக்ககற்ப) கமலும், பதிவு 

வசய்யப்பட்ட அலுெலகம்/தணலணம அலுெலக ெளாகத்தில் ஏகதனும் உணவு 

ெணிகச ் வசயல்பாடுகள் நடத்தப்பட்டால், அது தணலணம அலுெலக உரிமத்திலும் 

இணணக்கப்படகெண்டும். 

 

Q32. எந்த சூழ்நிணலயில் நியமிக்கப்பட்ட அதிகாரி (DO) FSSAI உரிமம் அல்லது பதிணெ 

இணடநீக்கம் வசய்யலாம் அல்லது ரத்து வசய்யலாம்? 

பதில்: உணவு ெணிக ஆபகரட்டர ் (FBO) “முன்கனற்ற அறிவிப்புக்கு” இணங்கவில்ணல 

என்றால், DO அெரக்ளின் உரிமத்ணத இணடநிறுத்தலாம். காரணம் அறிவிப்ணப 

ெழங்குெதன் மூலம் FBO க்கு ஒரு ொய்ப்ணப ெழங்கிய பிறகு, இணடநிறுத்தப்பட்ட 

உரிமத்ணத DO கமலும் ரத்து வசய்யலாம். 

 

Q33. மத்திய அரசின் கீழ் ெரும் ககட்டரிங் நிறுெனத்திற்கு உரிமம் கதணெயா? பதில்: 

ஆம், ரயில்கெ, விமான நிணலயம், துணறமுகம் மற்றும் பாதுகாப்பு கபான்ற மத்திய 

அரசின் கீழ் உள்ள அணனத்து ககட்டரிங் நிறுெனங்களும் கூட FSSAI இலிருந்து உரிமம் 

வபற கெண்டும். 

 

Q34. நாங்கள் உணவு கசரக்்ணககள், என்ணசம்கள் மற்றும் உணவு உற்பத்தி வசயலாக்க 

உதவிகணள மடட்ுகம உற்பத்தி வசய்கிகறாம். எனக்கும் FSSAI இன் உரிமம் கதணெயா? 

பதில்: ஆம், உணவு கசரக்்ணககள், என்ணசம்கள், வசயலாக்க உதவிகள், 

ஊட்டசச்த்துக்கள், மாவு முகெரக்ள், வசயல்பாடட்ு மூலப்வபாருள்கள் கபான்ற உணவு 

ெணககளில் [உணவு தயாரிப்பு ெணக - 99] கசரக்்கப்படும் வபாருடக்ளின் கீழ் FBOs 

உற்பத்தி வசய்யும் வபாருடக்ள், தகுதிக்கு ஏற்ப FSSAI உரிமம்/பதிணெப் வபற 

கெண்டும். [உணவு பிரிவு- 99ல்] 

 

Q35. 100% ஏற்றுமதி அலகுகள் FSSAI உரிமத்ணதப் வபறுெது கட்டாயமா? 



பதில்: ஆம், உணவுப் வபாருடக்ளின் ஏற்றுமதி மற்றும் இறக்குமதி ஆகிய 

இரண்டிற்கும் FSSAI உரிமம் கட்டாயமாகும். உங்கள் ஏற்றுமதி அலகுக்கான FSSAI 

மத்திய உரிமத்திற்கு நீங்கள் விண்ணப்பிக்க கெண்டும். 

 

Q36. இந்தியாவில் விற்பணனக்கான உணவுப் வபாருடக்ணள இறக்குமதி வசய்ய 

விரும்புகிகறன். எனக்கு FSSAI இலிருந்து உரிமம் கதணெயா? 

பதில்: ஆம், இந்தியாவில் விற்பணனக்கு உணவுப் வபாருட்கணள இறக்குமதி வசய்ய 

DGFT இலிருந்து இறக்குமதி ஏற்றுமதி குறியீடு சான்றிதழில் குறிப்பிடப்படட்ுள்ள 

முகெரியில் FSSAI இன் மத்திய உரிமத்ணதப் வபற கெண்டும். 

 

Q37. FSSAI உரிமம்/பதிவு விண்ணப்பிக்கக்கூடிய அதிகபடச் காலம் என்ன? பதில்: FSSAI 

உரிமத்ணத 1 ெருடம் முதல் அதிகபட்சம் 5 ஆண்டுகள் ெணர ஒகர கநரத்தில் 

விண்ணப்பிக்கலாம் அல்லது புதுப்பிக்கலாம். 

 

Q38. FSSAI உரிமம் அல்லது பதிவின் நம்பகத்தன்ணம / வசல்லுபடியாகும் தன்ணமணய 

நான் எெ்ொறு சரிபாரக்்கலாம்? 

பதில்: நுகரக்ொர ் அல்லது எந்தவொரு பங்குதாரரும் FSSAI உரிமம் வபற்ற/பதிவு 

வசய்யப்பட்ட உணவு ெணிக ஆபகரட்டரக்ணள (FBOs) 'Food Safety Connect' ஆப் மூலம் 

அணுகலாம் மற்றும் சரிபாரக்்கலாம். 

FSSAI இன் உணவுப் பாதுகாப்பு மற்றும் இணக்க அணமப்பில் (FoScoS) கிணடக்கும் FBO 

கதடல் ெசதி மூலமாகவும் தகெணல அணுகலாம். 

 

Q39. FSSAI உரிமம்/பதிவில் QR குறியீட்டின் முக்கியத்துெம் என்ன? 

பதில்: FSSAI உரிமம் மற்றும் பதிவுகணள FBO களுக்கு ஆன்ணலனில் QR குறியீடட்ுடன் 

அனுப்புகிறது. ஸ்ககன் வசய்யும் கபாது, QR குறியீடு FSSAI தரவுத்தளத்தில் கிணடக்கும் 



FSSAI உரிமம் அல்லது பதிவு விெரங்கணளக் காடட்ுகிறது. இது எந்த கமாசடி 

வசயணலயும் கண்டறிய உதவுகிறது. 

 

Q40. எனது உணவு ெளாகத்தில் நான் தயாரிக்கும் அல்லது ணகயாளும்    அணனத்து 

உணவுப் வபாருட்கணளயும் FSSAI உரிமத்தில் பதிவு வசய்ய/குறிப்பிட கெண்டுமா? 

பதில்: உணவு ெணிக ஆபகரட்டரக்ள் (FBOs) FSSAI உரிமத்தில் ஒப்புதல் வபற்ற பிறகு 

மடட்ுகம உணவுப் வபாருடக்ணள உற்பத்தி வசய்ய கெண்டும்/வசயல்படுத்த 

கெண்டும். FBOக்கள் தங்கள் உரிமத்தில் ஒப்புதல் வபறாமல் தயாரிப்புகணள உற்பத்தி 

வசய்ெது 'உரிமம் இல்லாமல் ெணிகத்ணத நடத்துதல்' எனக் கருதப்படும் மற்றும் FSS 

சட்டம், 2006 இன் வதாடரப்ுணடய பிரிவின் கீழ் ெழக்குத் வதாடரப்படும் என்று 

வதளிவுபடுத்தப்படட்ுள்ளது. 

 

Q41. FSSAI உரிமத்திற்கு என்ன ஆெணங்கள் கதணெ? FSSAI உரிமத்திற்கு கதணெயான 

ஆெணங்களின் பட்டியணல எங்கிருந்து வபறுெது? 

பதில்: உணவு ெணிக ெணகயின்படி ஆெணங்கள் ெணகப்படுத்தப்படட்ுள்ளன. இந்தப் 

பட்டியல் FSSAI இன் உணவுப் பாதுகாப்பு இணக்க அணமப்பின் (FoSCoS) முகப்புப் 

பக்கத்தில் ‘கதணெயான ஆெணங்கள்’ என்பதன் கீழ் கிணடக்கும். 

 

Q42. எனது உணவு ெணிகம் விமான நிணலயத்தில் அணமந்துள்ளது. நான் என்ன 

ெணகயான FSSAI உரிமம் அல்லது பதிவு வபற கெண்டும்? FSSAI உரிமம் அல்லது 

பதிணெப் வபறுெதற்குத் கதணெயான கட்டணம் என்ன? 

பதில்: மத்திய உரிமம் வபறுெதற்கு விமான நிணலயம்/கடல்துணறயில் உணவு ெணிக 

நடெடிக்ணககள் கமற்வகாள்பெர ் மத்திய உரிமம் வபற கெண்டும். விமான 

நிணலயம்/கடற்கணரயில் அணமந்துள்ள உணவு ெணிகங்களுக்கான FSSAI 

உரிமத்திற்கான கட்டணம் ரூ. ஆண்டுக்கு 7500. 

 



Q43. FSSAI  எண் மூலம் FSSAI உரிமம்/பதிவு ெணகணய எெ்ொறு கண்டறிெது? 

பதில்: FSSAI ணலவசன்ஸ் எண் 14 இலக்கங்கள் மற்றும் '1' என்று வதாடங்கும் அகத 

சமயம் FSSAI பதிவு எண் 14 இலக்கங்கள் மற்றும் '2' இல் வதாடங்கும். 

 

Q44. எனக்கு பல மாநிலங்களில் உற்பத்தி அலகுகள் உள்ளன. நிறுெனத்திற்கான 

வபாதுொன உரிமம் அல்லது ஒெ்வொரு அலகுக்கும் தனிப்பட்ட உரிமம் வபற 

கெண்டுமா? 

பதில்: உங்கள் நிறுெனத்தின் தணலணம அலுெலகம்/பதிவுவசய்யப்பட்ட 

அலுெலகத்திற்காக மத்திய உரிமம் வபற கெண்டும்.  தனிப்பட்ட மத்திய அல்லது 

மாநில உரிமம் அல்லது பதிவுச ்சான்றிதணழ (அந்தந்த யூனிடக்ளின் தகுதியின்படி) 

குறிப்பிட்ட மாநிலம்/யூடியில் உள்ள ஒெ்வொரு உற்பத்தி அலகுக்கும் நீங்கள் வபற 

கெண்டும். 

 

Q45. FSSAI உரிமம்/பதிவு விண்ணப்பங்கணள தாக்கல் வசய்ெதற்கு FSSAI இன் 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட ெசதியாளரக்ள்/ஆகலாசகரக்ள் யாராெது இருக்கிறாரக்ளா? 

பதில்: FSSAI ஆனது உணவு ெணிகங்களுக்கு உரிமம் மற்றும் பதிவு வதாடரப்ான 

விஷயங்களில் உதவி ெழங்குெதற்காக “உணவு பாதுகாப்பு மித்ராஸ்” (FSM) என்ற 

அணமப்ணப உருொக்கியுள்ளது,. FSSAI இன் உணவுப் பாதுகாப்பு மித்ரா திட்டத்தின் கீழ், 

டிஜிட்டல் மித்ராக்கள் FSSAI ஆல் அங்கீகரிக்கப்படட்ு பயிற்சியளிக்கப்படுகின்றன, 

அெரக்ள் உரிமங்கள் மற்றும் பதிவுகளுக்கான விண்ணப்பங்கணள தாக்கல் 

வசய்ெதில் உணவு ெணிக ஆபகரட்டரக்ளுக்கு உதவுகிறாரக்ள். 

FSSAI நிரண்யித்த FSM இன் கசணெக் கட்டணங்கள் பின்ெருமாறு: 

a) பதிவு விண்ணப்பத்ணத தாக்கல் வசய்ய/பதிவுச ்சான்றிதழில் மாற்றம்/பதிவிற்கான 

ெருடாந்திர அறிவுப்புக்கான கசணெ கட்டணம் ரூ.100/-   

b) உரிம விண்ணப்பத்ணத தாக்கல் வசய்ய/உரிம மாற்றம்/உரிமத்திற்கான 

ெருடாந்திர ெருமானம்- கசணெ கட்டணம் ரூ.500/-   



 

Q46. படிெம் IX இல் நபணர பரிந்துணரப்பதன் முக்கியத்துெம் என்ன? உணவு 

ெணிகத்திற்கு ஒரு நபணர பரிந்துணரக்க கெண்டியது கட்டாயமா? 

பதில்: ஒெ்வொரு உரிமம் வபற்ற FBOவும் படிெம் IX-ல் உரிமம் ெழங்கும் அதிகாரிக்கு, 

சம்பந்தப்பட்ட தணலெர ்அல்லது அத்தணகய ஸ்தாபனம், கிணள, அலகு ஆகியெற்றின் 

வபாறுப்பாளர ் வதாடரப்ான விெரங்கணள உரிய சான்றிதழுடன் வதரிவிக்க 

கெண்டும். FSS சட்டம் மற்றும் அதன் கீழ் உருொக்கப்பட்ட விதிகள் மற்றும் 

ஒழுங்குமுணறகளின் கீழ் இணங்கும் ெணகயில், ஒெ்வொரு FBOவும், உரிணமயாளணரத் 

தவிர, ஒரு நபணர பரிந்துணரக்க கெண்டும் மற்றும் படிெம் IX இல் உரிமம் ெழங்கும் 

அதிகாரிகளுக்கு வதரிவிக்க கெண்டும். 

 

Q47. எனது உணவு ெணிக நடெடிக்ணககளுக்கான ெருடாந்திர கணக்கு தாக்கல்  

வசய்ய கெண்டுமா? 

பதில்: FSSAI உரிமம் வபற்ற, உற்பத்தியில் ஈடுபடட்ுள்ள FBOக்கள் (மறு கபக்கிங் மற்றும் 

மறுவபயரிடுபெரக்ள் அதாெது FBOக்கள் மூன்றாம் தரப்பு உற்பத்தியாளரக்ளால் 

தங்கள் உணவுப் வபாருடக்ணளப் வபறுெது மற்றும் உணவுப் வபாருடக்ணள 

இறக்குமதி வசய்கொர)் ஒெ்வொரு முந்ணதய நிதியாண்டிலும் கம 31 ஆம் கததிக்குள் 

படிெம் D1 இல் ஆண்டு ெருமானத்ணத தாக்கல் வசய்ய கெண்டும், FoScoS மூலம் 

மடட்ுகம சமரப்்பிக்க கெண்டும் 

 

Q48. ெருடாந்திர ரிட்டரன்்கணள தாமதமாக அல்லது சமரப்்பிக்காததற்காக அபராதம் 

என்ன? 

பதில்: ஒெ்வொரு ஆண்டும் கம 31 க்கு கமல் ஆண்டு ெருமானத்ணத சமரப்்பிக்காத 

படச்த்தில் தாமதக் கட்டணமாக ஆண்டு ெருமானத்ணத சமரப்்பிக்கும் கததி ெணர 

ஜூன் 1 முதல் ஒரு நாணளக்கு ரூ.100/-  . ெருடாந்திர ரிட்டரன்்ஸ் அபராதம் FBO க்கள் 

ஆன்ணலனில் வசலுத்த கெண்டும். 



 

Q49. அணனத்து உற்பத்தியாளரக்ளும் கட்டாயமாக உள் உணவுப் “பரிகசாதணன 

ஆய்ெகத்ணத” தங்கள் நிறுெனத்தில் அணமக்க கெண்டிய கட்டாயம் உள்ளதா? 

பதில்: உரிமத்தின் நிபந்தணனயின்படி, எண்வணய் உற்பத்தியில் ஈடுபடட்ுள்ள 

FBOக்கள், தங்கள் தயாரிப்புகணள பகுப்பாய்வு வசய்ெதற்கான ஆய்ெக ெசதிணயக் 

வகாண்டிருக்க கெண்டும். 

 

கமலும், FSSAI, அக்கடாபர ் 15, 2019 கததியிட்ட ஆரட்ர ் எண் 15023/02/2017-QA (pt-2) ஐப் 

பாரக்்கவும், அணனத்து பால் பதப்படுத்துதல் அலகுகளும், பாதுகாப்பான மற்றும் தரம் 

உறுதிவசய்ய உள் கடட்ுப்பாடுகணளக் கண்காணிப்பதற்கான தரப்படுத்தப்பட்ட 

மாதிரி, கசாதணன மற்றும் ஆய்வுத் திட்டத்ணதப் பின்பற்ற கெண்டும் என்று 

ெழிகாடட்ுதல்கணள ெழங்கியுள்ளது. நுகரக்ொருக்கு பால் மற்றும் பால் வபாருட்கள் 

ெழங்குெதில் நல்ல தரம். மாதிரி, கசாதணன மற்றும் ஆய்வு பற்றிய விரிொன திட்டம் 

ஆரட்ருடன் இணணக்கப்படட்ுள்ளது (FSSAI இன் இணணயதளத்தில் கிணடக்கிறது). 

இத்திட்டம் 01 ஜனெரி 2020 முதல் அமலுக்கு ெந்தது. 

 

Q50. என்னிடம் உணவு வபாருடக்ள் ொங்குபெருக்கு பில்/பண வமகமா வகாடுக்க 

கெண்டுமா? 

பதில்: FSS (உணவு ெணிகங்களின் உரிமம் மற்றும் பதிவு) விதிமுணறகள், 2011 இன் 

உட்பிரிவு 2.1.14 இன் படி, “ெணிகம் முதல் ெணிகம்” (B2B) ெரத்்தகத்தில் ஈடுபடும் 

ஒெ்வொரு FBOவும் தனித்தனியாக அல்லது பில், வராக்க வமகமா அல்லது கலபிளில், 

படிெம் E இல் உத்தரொதத்ணத ொங்குபெருக்கு அளிக்க கெண்டும்.. 

 

Q51. எனது உணவு ெணிகம் வதாடரப்ான உரிமத்தின் கட்டாய நிபந்தணனகள் என்ன? 

பதில்: உணவுப் பாதுகாப்பு மற்றும் தரநிணலகள் (உணவு ெணிகங்களின் உரிமம் 

மற்றும் பதிவு) விதிமுணறகள், 2011 இன் அட்டெணண 2 இன் இணணப்பு 3 இல் 



ெணரயறுக்கப்படட்ுள்ளபடி உரிமத்தில்  நிபந்தணனகள் உள்ளன, அணெ எல்லா 

கநரங்களிலும் FSSAI உரிமம் வபற்ற உணவு ெணிக ஆபகரட்டரால் கணடபிடிக்கப்பட 

கெண்டும். FSSAI உரிமங்கள் (உடவ்பாதிக்கப்பட்ட QR குறியீடட்ுடன்) உணவு ெணிக 

ஆபகரட்டரக்ளுக்கு அதனுடன் இணணக்கப்பட்ட உரிமத்தின் நிபந்தணனகளுடன் 

அனுப்பப்படுகின்றன. உரிமத்தின் நிபந்தணனகள் உணவுப் பாதுகாப்பு இணக்க 

அணமப்பின் முகப்புப் பக்கத்திகலா அல்லது உணவுப் பாதுகாப்பு இணணப்புச ்

வசயலியின் உரிமத்திற்கான விண்ணப்பப் பிரிவிகலா கிணடக்கும். 

 

Q52. FSSAI உரிமத்தில் வசறிவூட்டப்பட்ட உணவின் உற்பத்தி/வசயலாக்கத்ணத எெ்ொறு 

அறிவிப்பது? FSSAI உரிமத்தில் வசறிவூட்டப்பட்ட உணவு உற்பத்திணய அறிவிப்பது 

கட்டாயமா? 

பதில்: வசறிவூட்டப்பட்ட உணவுகணள (ககாதுணம, அரிசி, பால், எண்வணய் மற்றும் 

உப்பு) உற்பத்தி வசய்யும் உணவு ெணிக ஆபகரட்டரக்ள், தயாரிப்புகளின் ஆய்ெக 

கசாதணன அறிக்ணககணள இணணத்து தங்கள் FSSAI உரிமத்தில் இந்த ஒப்புதணலப் 

வபற கெண்டும். 

 

Q53. என்னிடம் FSSAI உரிமம் உள்ளது, வசறிவூட்டப்பட்ட உணவு தயாரிப்பு கலபிள்களில் 

+F கலாககாணெப் பயன்படுத்தலாமா? 

பதில்: ஒரு FBO வசல்லுபடியாகும் FSSAI உரிமம் வபற்றிருந்தாலும், அெர ்தனது FSSAI 

உரிமத்தில் வசறிவூட்டப்பட்ட உணவு அங்கீகரிக்கப்பட கெண்டும். FSSAI உரிமத்தில் 

வசறிவூட்டப்பட்ட உணவுகளின் ஒப்புதலுக்கு ஒப்புதல் அளித்த பின்னகர, FBO 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட தயாரிப்புகளில் +F கலாககாணெப் பயன்படுத்த முடியும். 

 

Q54. என்னிடம் FSSAI உரிமம் உள்ளது, உணவு தயாரிப்பு கலபிள்களில் வஜய்விக் பாரத் 

(ஆரக்ானிக் இந்தியா) கலாககாணெப் பயன்படுத்தலாமா? பதில்: ஒரு FBO 

வசல்லுபடியாகும் FSSAI உரிமம் இருந்தாலும், NPOP/PGS-இந்தியாவிலிருந்து வபறப்பட்ட 



தயாரிப்புகளின் சான்றிதணழ இணணத்து அெருணடய FSSAI உரிமத்தில் ஆரக்ானிக் 

உணணெ அங்கீகரிக்க கெண்டும். FSSAI உரிமத்தில் ஆரக்ானிக் உணவுகளின் 

ஒப்புதலுக்கு ஒப்புதல் அளித்த பிறகுதான், FBO அங்கீகரிக்கப்பட்ட தயாரிப்பு 

கலபிள்களில் “வஜய்விக் பாரத்” (ஆரக்ானிக் இந்தியா) கலாககாணெப் பயன்படுத்த 

முடியும். 

 

Q55. வகமிஸ்ட் கணடகள் மற்றும் வபாது/மளிணகப் வபாருட்களின் சில்லணற 

விற்பணனயாளரக்ள் FSSAI உரிமம் அல்லது பதிவு வபற கெண்டுமா? 

பதில்: கெதியியலாளரக்ள் கணடகள், சில்லணற விற்பணனயாளரக்ள் அல்லது கெறு 

ஏகதனும் சில்லணற விற்பணன அலகுகள் தங்கள் விற்பணன நிணலயங்கள் மூலம் 

உணவுப் வபாருட்கணள விற்பணன வசய்ெதில் ஈடுபட்டிருந்தால், FSSAI உரிமத்ணதப் 

வபற கெண்டும். FSSAI உரிமம்/பதிவுக்கான தகுதி ெரம்பு உணவு உரிமம் குறித்த 

தகெல்களுக்கு www.foodlicensing.fssai.gov.in.க்கு மின்னஞ்சல் அனுப்பலாம், 1800112100 

எண்ணண வதாடரப்ு வகாள்ளலாம.   

 

Q56. எனது உணவு ெணிகத்திற்கான சரியான ெணக உணவு ெணிகம் அல்லது தகுதி 

அளவுககால் அல்லது உணவு பிரிணெ (FC) நான் எப்படி அறிெது? 

பதில்: ஒெ்வொரு ெணகயான உணவு ெணிகத்தின் (KoB) ெணரயணறயும் FSSAI இன் 

உரிம இணணயதளத்தின் முகப்புப் பக்கத்தில் கிணடக்கிறது, அதாெது 

www.foodlicensing.fssai.gov.in. தகுதி சரிபாரப்்பும் உள்ளது. 

 

Q57. விண்ணப்பித்த பிறகு பதிவுச ்சான்றிதணழ ெழங்குெதற்கான அதிகபடச் கால 

அளவு  என்ன? 

பதில்: விண்ணப்பித்த நாளிலிருந்து 7 நாடக்ளுக்குள் பதிவு அதிகாரியால் பதிவுச ்

சான்றிதழ் ெழங்கப்பட கெண்டும்., விண்ணப்பம் வபறும் பதிவு அதிகாரி 

விண்ணப்பதாரரின் ெளாகத்ணத ஆய்வு வசய்ய விரும்பினால் 30 நாடக்ளுக்குள் 



ஆய்வு வசய்து ெளாகம் FSS(உரிமம் மற்றும் உரிமம் மற்றும் உணவு ெணிகங்களின் 

பதிவு) ஒழுங்குமுணறகள், 2011. இன் அட்டெணண 4 இன் படி இருக்கும் படச்த்தில் பதிவு 

சான்றிதழ் ெழங்கப்பட கெண்டும் 

 

Q58. விண்ணப்பித்த பிறகு FSSAI உரிமத்ணத ெழங்குெதற்கான அதிகபடச் கால அளவு 

என்ன? 

பதில்: விண்ணப்பதாரரால் முழுணமயாக விண்ணப்பித்த 60 நாடக்ளுக்குள் உரிமம் 

ெழங்கும் அதிகாரியால் உரிமம் ெழங்கப்பட கெண்டும். இந்த கநரத்தில் 

விண்ணப்பத்ணத ஆய்வு வசய்தல் மற்றும் சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரியால் ெளாகத்ணத 

ஆய்வு வசய்தல் ஆகியணெ இந்த கால அளவிற்க்குள் அடங்கும். 

 

Q59. பரிந்துணரக்கப்பட்ட காலக்வகடுவுக்குள் உரிமம் ெழங்கப்படாவிட்டால் அல்லது 

உரிமம் ெழங்கும் அதிகாரத்தின் முடிொல் திருப்தி இல்ணல அல்லது விண்ணப்பம் 

நிராகரிக்கப்பட்டால் அல்லது சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரியால் உரிமம் 

இணடநிறுத்தப்பட்டால்/ ரத்து வசய்யப்பட்டால் எங்கு அணுகுெது? 

பதில்: சம்மந்தப்பட்ட உரிமம் அல்லது பதிவு வசய்யும் அதிகாரியின் முடிொல் நீங்கள் 

பாதிக்கப்பட்டிருந்தால், உணவுப் பாதுகாப்பு மற்றும் தரநிணலச ்சட்டம், 2006ன் பிரிவு 

32ன் கீழ் உங்கள் மாநிலத்தின் உணவுப் பாதுகாப்பு ஆணணயரிடம் நீங்கள் 

கமல்முணறயீடு வசய்யலாம். அணனத்து மாநிலங்களின் உணவுப் பாதுகாப்பு 

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

இல் கிணடக்கும். 

 

மத்திய உரிமத்திற்கு விண்ணப்பிக்கப்பட்ட விண்ணப்பங்கள், தாமதமாக 

சமரப்்பிக்கப்படும்  படச்த்தில்  தானாக நிராகரிக்கப்படும், நீங்கள் FSSAI பிராந்திய 

அலுெலகங்களின் இயக்குநரக்ளுக்கு எழுதலாம். விெரங்கள் 

https://www.fssai.gov.in/cms/directory.php இல் கிணடக்கும். உணவுப் பாதுகாப்பு மற்றும் 



தரநிணலச ்சட்டம், 2006 இன் பிரிவு 32 இன் கீழ் கமல்முணறயீடுகளுக்கு, FBOக்கள் FSSAI 

“தணலணம நிரெ்ாக அதிகாரியிடம்” சமரப்்பிக்கலாம்.   

 

Q60. உரிமம் புதுப்பித்தல் அல்லது பதிணெ எத்தணன நாடக்ளுக்கு முன் தாக்கல் 

வசய்யலாம்? 

பதில்: உரிமம் அல்லது பதிவு புதுப்பித்தல் விண்ணப்பத்ணத 180 நாடக்ளுக்கு முன்கப 

வசய்யலாம். கமலும், உணவு ெணிக ஆபகரட்டர ் இப்கபாது FSSAI உரிமம்/பதிணெ 

காலாெதியான 180 நாடக்ளுக்குப் பிறகும் புதுப்பிக்க முடியும். (கமலும் விெரங்களுக்கு 

ககள்வி எண் 27ஐப் பாரக்்கவும்). 

 

Q61. எனது FSSAI உரிமத்திற்கு இன்னும் சில நாடக்ள் வசல்லுபடியாகும் காலம் உள்ளது, 

இருப்பினும் கணினி தாமதக் கட்டணத்ணதக் ககடக்ிறது, ஏன் மற்றும் எப்படி தாமதக் 

கட்டணம் புதுப்பித்தல் த்துடன் இணணக்கப்படட்ுள்ளது? 

பதில்: விதிமுணறகளின்படி, உரிமத்ணதப் புதுப்பிப்பதற்கான தாமதக் கட்டணத்ணதத் 

தவிரக்்க, உரிமம் காலாெதியாகும் 30 நாடக்ளுக்கு முன்னதாகப் புதுப்பித்தல் 

விண்ணப்பம் தாக்கல் வசய்யப்பட கெண்டும். தாமதக் கட்டணம் ஒரு நாணளக்கு 

ரூ100/-என கணக்கிடப்படட்ு உரிமத்தின் புதுப்பித்தல் கட்டணத்தில் 

கசரக்்கப்படுகிறது. அதாெது காலாெதியாகும் கணடசி நாளில் நீங்கள் 

புதுப்பித்தலுக்கு விண்ணப்பித்தால், தாமதக் கட்டணம் ரூ. 100 x 30 = ரூ.3000 உரிமம் 

புதுப்பித்தல் கட்டணத்துடன் கசரக்்கப்படும். 

 

Q62. ஆஃப்ணலன் கருவூல சலான் மூலம் உரிமம் அல்லது பதிவுக்கான 

கட்டணம்/கட்டணத்ணதச ் சமரப்்பித்துள்களன். விண்ணப்பத்ணத எெ்ொறு 

சமரப்ிப்பது? 

பதில்: ஆஃப்ணலன் கருவூல சலான் மூலம் உரிமம் அல்லது பதிவுக் கட்டணம் 

வசலுத்தப்பட்டால், கருவூல சலான் நகல் FBO ஆல் சுய சான்றளிக்கப்பட கெண்டும் 



மற்றும் கருவூல சலான் கமல் 17 இலக்க விண்ணப்ப எண் குறிப்பிடப்பட கெண்டும். 

கருவூல சலான் விெரங்கள் பூரத்்தி வசய்யப்படட்ு, அதன் சுய சான்றளிக்கப்பட்ட நகல் 

விண்ணப்பத்தில் பதிகெற்றம் வசய்யப்படும். விண்ணப்பம் இறுதியாக 

சமரப்்பிக்கப்பட கெண்டும் 

 

Q63. எனது விண்ணப்பத்தின் நிணல உரிமம் அல்லது பதிவு ெழங்கப்பட்டதாகக் 

காடட்ுகிறது ஆனால் நான் இன்னும் உரிமம் அல்லது பதிவு வபறவில்ணல. என்ன 

பிரசச்ிணன? 

பதில்: FSSAI உரிமம் அல்லது QR குறியீடண்டக் வகாண்ட பதிவு சான்றிதழ் FBO களின் 

மின்னஞ்சல் ஐடிகளுக்கு (email ID) அனுப்பப்படும். கமலும் பரிந்துணரக்கப்பட்ட நபரின் 

மின்னஞ்சல் ஐடிக்கு, FSSAI உரிமம் அனுப்பப்படுகிறது. விண்ணப்பதாரர ்

குறிப்பிடட்ுள்ளபடி FSSAI பதிவுச ் சான்றிதழ் மின்னஞ்சல் ஐடிக்கு அனுப்பப்படும். 

உரிமம் அல்லது பதிவுக்கான மின்னஞ்சணல நீங்கள் வபறவில்ணல என்றால், நீங்கள் 

ெழங்கிய மின்னஞ்சல் ஐடிகளின் சரியான தன்ணமணய உறுதிப்படுத்தவும். 

 

Q64. எனது FSSAI உரிமம் புதுப்பித்தல் நிணலணய எெ்ொறு சரிபாரக்்கலாம்? 

பதில்: எந்தவொரு உரிமம்/பதிவின் புதுப்பித்தலின் நிணலணய உங்கள் FoSCoS 

கணக்கில் “பயனர ் ஐடி” (User ID) மற்றும் கடவுசவ்சால் ொயிலாக உள்நுணழெதன் 

மூலம் சரிபாரக்்கலாம். கமலும் FoSCoS கபாரட்்டலிலும் உங்கள் விண்ணப்ப 

நிணலணயக் கண்காணிக்க இயலும். 

 

Q65. FSSAI உரிமத்ணதப் வபறுெதற்குத் கதணெப்படும் மற்ற அனுமதிகள் என்ன? 

பதில்: ,மாெட்டம்/உள்ளூர ்நிரெ்ாகம். அனுமதிகள்   ஏதும் இருப்பின் அெற்ணற வபற 

கெண்டும். FSSAI உரிமம்/பதிவுக்கு விண்ணப்பிக்க அனுமதிகணளப் வபறுெதற்கு 

முன்நிபந்தணன எதுவும் இல்ணல. எெ்ொறாயினும், உணவு ெணிக 

நடெடிக்ணககணளத் வதாடங்குெதற்கு முன், மாெட்ட/உள்ளூர ் நிரெ்ாகத்தால் 



பரிந்துணரக்கப்பட்ட அணனத்து அனுமதிகளும் எடுக்கப்பட்டிருப்பணத FBO உறுதி 

வசய்ய கெண்டும். 

 

Q66. எனது FoSCoS “பயனர ் ஐடி” தெறிவிட்டது. '”மறந்துவிட்கடாம்/கடவுசவ்சால்ணல 

மீட்டணம”' பயன்பாட்டின் கீழ் உள்ள மின்னஞ்சல் ஐடி மற்றும் வமாணபல் எண் எனக்கு 

வசாந்தமானது அல்ல. எனது FoSCoS பயனர ்ஐடி சான்றுகணள எெ்ொறு மீடவ்டடுப்பது? 

பதில்: FSSAI, 25 நெம்பர ் 2021 கததியிட்ட ஆரட்ர ் எண் 15(31)2020/FoSCoS/RCD/FSSAIஐப் 

பாரக்்கவும், FoSCoS இல் உள்நுணழய உரிமம் / பதிவு எண் அல்லது விண்ணப்ப எண் 

அடிப்பணடயிலான பயனர ் ஐடிகணள அறிமுகப்படுத்தியது. கமலும், உரிமம்/பதிவு 

அல்லது விண்ணப்பத்துடன் இணணக்கப்படட்ுள்ள [மின்னஞ்சல் ஐடி மற்றும் 

வமாணபல் எண்] ஆகியெற்ணற    புதுப்பிக்க, ஆரட்ரில் இணணக்கப்படட்ுள்ள SOP 

[இணணப்பு- II] படி பயனரக்ள் தங்கள் பகுதி அதிகாரிகளுக்கு விண்ணப்பிக்கலாம். 

நீங்கள் FSSAI வஹல்ப்ணலன் @1800112100ஐயும் அணழக்கலாம். 

 

Q67. நான் புதுப்பித்தல் விண்ணப்பத்ணத அதன் காலாெதியாகும் முன் 

வதாடங்கிகனன் ஆனால் பணம் வசலுத்தும் பக்கத்தில் வதாழில்நுட்ப பிணழ 

காரணமாக, உரிமம் அல்லது பதிவு காலாெதியாகும் முன் எனது புதுப்பித்தல் 

விண்ணப்பத்ணத முடிக்க முடியவில்ணல. முழுணமயற்ற விண்ணப்பத்ணத நான் 

எெ்ொறு சமரப்்பிக்க முடியும்? 

பதில்: காலாெதி கததிக்குப் பிறகு புதுப்பித்தல் விண்ணப்பத்ணத தாக்கல் வசய்ய 

முடியாது என்பதால், நீங்கள் எதிரவ்காள்ளும் வதாழில்நுட்பச ்சிக்கலின் ஆதாரத்ணத 

(ஸ்கிரீன்ஷாடக்ள்) ெழங்க கெண்டும் மற்றும் மின்னஞ்சல் (enforcement1@fssai.gov.in) 

மூலம் FSSAI தணலணமயகத்திற்கு அனுப்ப கெண்டும். FSSAI தணலணமயகத்தில் 

ஆராய்ந்த பிறகு, தற்கபாதுள்ள புதுப்பித்தல் விண்ணப்பத்ணதத் வதாடர அனுமதி 

ெழங்கப்பட்டால், முடிவு உங்களுக்குத் வதரிவிக்கப்படும். குறிப்பாக 

மாற்றியணமக்கப்படாவிட்டால், FSSAI உரிமத்தின் வதாடரச்ச்ி குறித்து ஒரு எந்த 



அனுமானமும் வசய்ய முடியாது மற்றும் உரிமம்/பதிவு காலாெதியானதாகக் 

கருதப்படும். 

 

Q68. எனது உணவு ெணிகப் பிரிவுக்காக இரண்டு FSSAI உரிமம், ஒரு மாநில உரிமம் 

மற்றும் ஒரு வசன்ட்ரல் ஆகியெற்ணற நான் ணெத்திருக்கிகறன். ஒகர ெளாகத்தில் 

இரண்டு உரிமங்கணள ணெத்திருப்பது சரியானதா? 

பதில்: FSSAI உரிமம் முற்றிலும் ெளாகத்தின் அடிப்பணடயில் ெழங்கப்படுகிறது. 

ஒற்ணற ெளாகத்திற்கு ஒன்றுக்கு கமற்பட்ட உரிமங்கணள ணெத்திருக்க எந்த FBO க்கும் 

அனுமதி இல்ணல. 

அணனத்து ெணகயான ெணிகங்களும் ஒகர ெளாகத்திற்காக வபறப்பட்ட ஒற்ணற 

உரிமத்துடன் இணணக்கப்படும். நீங்கள் ஒரு மாநில உரிமம் மற்றும் ஒரு மத்திய 

உரிமத்ணத ணெத்திருந்தால், நீங்கள் மாநில உரிமத்ணத ஒப்பணடத்து, உங்கள் மாநில 

உரிமத்தில் குறிப்பிடப்படட்ுள்ள அணணத்து ெணிக ெணககணளயும் மத்திய 

உரிமத்தில் கசரக்க விண்ணப்பிக்க கெண்டும். 

 

Q69. இறக்குமதி வசய்யும் நாட்டிற்கான உணவுப் வபாருடக்ணளத் தயாரிக்க 

விரும்புகிகறன். உணவுப் வபாருடக்ள் FSS (உணவுப் வபாருட்கள் தரநிணலகள் மற்றும் 

கசரக்்ணககள்) விதிமுணறகள், 2011 இன் கீழ் ெகுக்கப்பட்ட தரநிணலகளிலிருந்து 

கெறுபடுகின்றன. அத்தணகய தயாரிப்புகணள உற்பத்தி வசய்ய நான் 

அனுமதிக்கப்படுகிகறனா? 

பதில்: ஏற்றுமதிக்கான உணவுப் வபாருட்களின் உற்பத்தியாளரக்ள் இறக்குமதி 

வசய்யும் நாட்டின் தரநிணலகணளப் பின்பற்ற அனுமதிக்கப்படுகிறாரக்ள். 

FSSAI தணலணமயகத்தில் இருந்து அத்தணகய தயாரிப்புகளுக்கு முன் தயாரிப்பு 

ஒப்புதல் வபறும் ெணர அல்லது அதுெணர இந்திய சந்ணதயில் அத்தணகய 

தயாரிப்புகணள காட்சிப்படுத்தகொ அல்லது விற்பணன வசய்ய கூடாது என்று 

FBOக்கள் சம்பந்தப்பட்ட உரிம அதிகாரிகளிடம் அறிவிக்க கெண்டும். 



 

 Q70. எனது உற்பத்தி அலகின்  உற்பத்தி திறன் அதிகரிக்கப்படட்ுள்ளது, இப்கபாது 

நான் மத்திய உரிமத்தின் கீழ் ெருகிகறன். உற்பத்தித் திறணன எெ்ொறு உரிமத்தில் 

கமம்படுத்துெது? 

பதில்: உற்பத்தி அலகு உற்பத்தித் திறன் மாறும்கபாது, உரிமம் மாற்ற விண்ணப்பம் 

மூலம் சம்பந்தப்பட்ட உரிமம் ெழங்கும் அதிகாரிகளுக்குத் வதரிவிக்கப்படும்.கமலும், 

உற்பத்தித் திறனில் ஏற்படும் மாற்றம் உரிமத்திற்கான அளவுககால்களில் 

மாற்றத்ணத ஏற்படுத்தினால் (அதாெது மாநிலத்திலிருந்து மத்திய பகுதிக்கு), பின்னர ்

FBO மத்திய உரிமத்திற்கு விண்ணப்பிக்க கெண்டும் மற்றும் மாநில உரிமத்ணத 

ஒப்பணடக்க கெண்டும். 

 

Q71. நான் எனது தயாரிப்புகணள “மூன்றாம் தரப்பு” மூலம் தயாரிக்கிகறன். எனக்கு 

FSSAI உரிமம் கதணெயா? ஆம் எனில், அத்தணகய ெணிகத்திற்கான உரிமத்ணதப் 

வபறுெதற்கான ெணிகம் என்ன?  

பதில்: மூன்றாம் தரப்பு உற்பத்தியாளரக்ள் மூலம் தங்கள் தயாரிப்புகணளப் வபறும் 

FBOக்கள், 'Relabeller' ெணகயான ெணிகத்தின் (KoB) கீழ் FSSAI உரிமத்ணதப் வபற 

கெண்டும். தகுதி அளவுககால்கணளத் தீரம்ானிக்க, மூன்றாம் தரப்பு 

உற்பத்தியாளரக்ள் அணமந்துள்ள வமாத்த உற்பத்தி திறன் அல்லது 

மாநிலங்கள்/யூனியன் பிரகதசங்களின் எண்ணிக்ணக பரிசீலிக்கப்படும். 

 

Q72. மது/மதுபான சில்லணற விற்பணனக் கணடகளுக்கு FSSAI உரிமம் கதணெயா? பதில்: 

FSS சட்டம், 2006 இன் பிரிவு 3(n) இன் கீழ் உணவின் ெணரயணறயின் கீழ் ஆல்கஹால் 

உள்ளடக்கப்படட்ுள்ளது. ஆல்கஹால் வதாடரப்ான எந்தவொரு நடெடிக்ணகயிலும் 

ஈடுபடும் FBOக்கள் FSSAI இன் கீழ் உரிமம் வபற்றிருக்க கெண்டும் அல்லது பதிவு வசய்ய 

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

 

https://fssai.gov.in/cms/food-safety-and-%20standards-regulations.php


Q73 தண்ணீர/்உணவு ஏடிஎம்கள், விற்பணன இயந்திரங்களுக்கு FSSAI உரிமம் அல்லது 

பதிவு கதணெயா?  

பதில்: தண்ணீர/்உணவு ஏடிஎம்கள், விற்பணன இயந்திரங்கள் ணெத்திருக்கும் மூல 

நிறுெனம் FSSAI உரிமத்ணதப் வபற்று, இந்த இயந்திரங்கள் அல்லது விற்பணன 

அலகுகள் ணெக்கப்படட்ுள்ள அணனத்து இடங்களிலும் அறிவிக்க கெண்டும். 

 

Q74. திருமணங்கள், பாரட்்டிகளில் உணவு ெழங்குபெரக்ளுக்கு FSSAI உரிமம் அல்லது 

பதிவு கதணெயா?  

பதில்: ஆம். உணவு ெழங்குபெரக்ள் FSSAI உரிமம் அல்லது பதிவு தகுதி 

அளவுககாலின்படி பதிவு வபற கெண்டும் 

 

Q75. பிரசாதம் ெழங்கும் ககாயில்கள், லங்கர ் அல்லது பண்டாரா ஏற்பாடு 

வசய்கொரக்்கு FSSAI உரிமம் அல்லது பதிவு கதணெயா?  

பதில்: ஆம். ககாவில்கள் FSSAI உரிமம் அல்லது தகுதி அளவுககாலின்படி பதிவு வபற 

கெண்டும். 

 

Q76. உபரி உணவு விநிகயாகத்தில் ஈடுபடட்ுள்ள அரசு சாரா நிறுெனங்களுக்கு FSSAI 

உரிமம் அல்லது பதிவு கதணெயா?  

பதில்: அத்தணகய தன்னாரெ் வதாண்டு நிறுெனங்கள் FSSAI உரிமம் அல்லது பதிவு  

தகுதி அளவுககாலின்படி பதிவு வபற கெண்டும். 

 

Q77. கிளவுட் கிசச்ன்களுக்கு (அமர ெசதிகள் இல்லாமல்) இயங்குபணெகளுக்கு FSSAI 

உரிமம் அல்லது பதிவு கதணெயா?  

பதில்: ஆம். கிளவுட் கிசச்ன்கள் FSSAI உரிமம் அல்லது பதிவு தகுதி அளவுககாலின்படி 

பதிவு வபற கெண்டும். 

 



Q78. எந்த FBOக்கள் e-Commerce FBOs ெணகயின் கீழ் ெரும் ெணிக ெணக. அத்தணகய 

உரிமம் தணலணம அலுெலகம்/பதிவுவசய்யப்பட்ட அலுெலக முகெரியில் 

பயன்படுத்தப்படும். 

பிரிவு 3(n) உ.ப.ச. 2006 இன்படி  இணணயதளம் மின் ெணிகம்  (E commerce) ொயிலாக 

உணவு விற்பணன நடெடிக்ணககள் கமற்வகாள்கொர ் FSSAI யின்  மின் ெணிகம்  (E 

commerce) ெணிக பிரிவின் கீழ் மத்திய உரிமம் வபற கெண்டும். 

 

Q79. FBO களின் பட்டியணல மடட்ும் ெழங்கும் ஆன்ணலன் தளங்களுக்கு FSSAI உரிமம் 

கதணெயா? 

பதில்: FSS சட்டம், 2006 இன் பிரிவு 3(n) இன் கீழ் குறிப்பிடப்படட்ுள்ள ெணகயில் 

எந்தவொரு வசயலிலும் ஈடுபடாத, FBO கணள மடட்ும் பட்டியலிடும் தளங்களுக்கு FSSAI 

உரிமம் வபறத் கதணெயில்ணல. இருப்பினும், அணெ வசல்லுபடியாகும் FSSAI உரிமம் 

அல்லது பதிணெக் வகாண்ட FBOக்கணள மடட்ுகம பட்டியலிட கெண்டும். 

 

Q80. FBO தனது வசாந்த இ-காமரஸ்்/ஆன்ணலன் தளத்தின் மூலம் தனது தயாரிப்புகணள 

விற்கும் கபாது, இ-காமரஸ்ின் கீழ் FSSAI உரிமம் கதணெயா? 

பதில்: ஆம், FBOக்கள் தங்கள் வசாந்த e-Commerce தளத்தின் மூலம் தங்கள் 

தயாரிப்புகணள விற்கிறாரக்ள், எனில்  e-Commerce பிரிவின் கீழும் FSSAI உரிமத்ணதப் 

வபற கெண்டும். 

 

Q81. கநரடி விற்பணனயாளரக்ள் FSSAI உரிமம் அல்லது பதிவு வபறுெதில் இருந்து 

விலக்கு வபறுகிறாரக்ளா? 

பதில்: இல்ணல, கநரடி விற்பணனயாளரக்ள் FSSAI உரிமம் அல்லது பதிவு வபறுெதில் 

இருந்து விலக்கு அளிக்கப்படவில்ணல. கநரடி விற்பணன நிறுெனங்கள் தங்கள் கநரடி 

விற்பணனயாளரக்ளின் வபாறுப்புகணள ஏற்கத் தயாராக இருக்கும் படச்த்தில் மற்றும் 

அத்தணகய வபாறுப்புகணள கணடபிடிப்பாரக்ள் என்பணத எழுத்துப்பூரெ்மாக 



அளித்திருந்தால், கநரடி விற்பணனயாளரக்ள் FSSAI பதிவுச ் சான்றிதழ்கணளப் வபற 

கெண்டிய அெசியமில்ணல. எனிலும், FSSAI உரிமத்தின் ெணகயின் கீழ் ெரும் கநரடி 

விற்பணனயாளரக்ள் எல்லா சூழ்நிணலகளிலும், உரிமம் வபற கெண்டும். 

 

Q82. 24-36 மாத ெயதிற்குட்பட்ட குழந்ணதகளுக்கான தனியுரிம உணவுக்கான உரிமம் 

வபற முடியுமா? 

பதில்: FSSAI ஆணண 15(15) 2018/CLAs/RCD/FSSAI கததியிட்ட அக்கடாபர ் 18, 2019 இன் படி, 

பிரிவின் கீழ் 24-36 மாதங்கள் ெணரயிலான குழந்ணதகளுக்கான தனியுரிம 

உணவுக்கான உரிமம் “13.2 ணகக்குழந்ணதகள் மற்றும் சிறு குழந்ணதகளுக்கான 

நிரப்பு உணவுகள்” பிரிவில்  ெழங்கப்படாது. 

. 

 

Q83. எந்த உணவு ெணிக ஆபகரட்டரக்ள் ரீகபக்கரக்ளாக 

ெணகப்படுத்தப்படுகிறாரக்ள்? 

பதில்: ரீகபக்கிங் என்பது உணவுப் வபாருடக்ணள வெெ்கெறு அளவுகளில் 

கலபிளிங்குடன் கபக்கிங் வசய்ெது, வமாத்தப் சரக்கில் இருந்து தரம் பாரத்்து சலித்கதா 

ெணகப்படுத்தல் கபான்ற கதணெக்ககற்ப குணறந்தபட்ச வசயலாக்கத்ணதச ் வசய்து 

உணவுப் வபாருள் எெ்ெணகயிலும் பாதிக்கப்படாது அதன் தன்ணமயிகலா/ 

ஊட்டசச்த்து   கணளெதிகலா  மாற்றம் இன்றி கபக்கிங் வசய்கொர.் 

ரீகபக் வசய்பெர ் ஒரு உற்பத்தியாளர ் ஆககெ கருதப்படுபெர ் மற்றும் ஒரு 

உற்பத்தியாளருக்கான FSS (உணவு ெணிகங்களின் உரிமம் மற்றும் பதிவு) 

விதிமுணறகள், 2011 இன் அணனத்து விதிகளும் வபாருந்தும் அதணன  பின்பற்ற 

கெண்டும். 

 

Q84. எந்த உணவு ெணிக ஆபகரட்டரக்ள் Relabellers என ெணகப்படுத்தப்படுகிறாரக்ள்? 



பதில்: ஒரு ரிகலபலர ் (Relabeller) வசாந்தமாக தயாரிப்ணபத் தயாரிப்பதில்ணல, 

அதற்குப் பதிலாக தயாரிப்பு உற்பத்திக்காக மூன்றாம் தரப்பு உற்பத்தியாளரக்ளுடன் 

ஒப்பந்தம்/ஒப்பந்தம் வசய்கிறார.் ரிகலபலரக்ள் உற்பத்தியாளரக்ளாகக் 

கருதப்படுொரக்ள் மற்றும் உற்பத்தியாளரக்ளுக்காக ெகுக்கப்படட்ுள்ள அணனத்து 

அட்டெணண 4 நிபந்தணனகணளயும் உறுதிவசய்ய கெண்டும்.. 

 

Q85. FSSAI உரிமத்ணதப் வபறுெதற்கு சுற்றுலா அணமசச்கத்தால் ெழங்கப்பட்ட 

நடச்த்திர மதிப்பீடு சான்றிதழ் கதணெயா? 

பதில்: FSSAI அதன் உத்தரவின்படி 12(1)2019/கஹாட்டல் மற்றும் வரஸ்டாரன்ட் 

அகசாசிகயஷன்/RCD/FSSAI கததியிட்ட 7 பிப்ரெரி 2019 கததியிட்ட ஆணணயில் நடச்த்திர 

மதிப்பீடு சான்றிதழ் கஹாட்டல்களுக்கு FSSAI உரிமத்ணதப் வபறுெதற்கான 

முன்நிபந்தணன ஆெணம் அல்ல என்பணத வதளிவுபடுத்தியது. 

 

கஹாட்டல் மற்றும்  சுற்றுலா அணமசச்கத்திடம் (HRACC) நட்சத்திர மதிப்பீடு 

சான்றிதணழப் வபற்றிருந்தால், FBO அணத பதிகெற்ற கெண்டும், இல்ணலவயனில், FBO 

சுற்றுலா அணமசச்கத்தின் நடச்த்திர மதிப்பீடண்டத் கதரவ்ு வசய்யவில்ணல என்ற சுய 

அறிவிப்ணபப் பதிகெற்ற கெண்டும். சுற்றுலா அணமசச்கத்தின் நடச்த்திர மதிப்பீடு 

இல்லாத கஹாட்டல்கள் FSSAI உரிமத்ணதப் வபறுெதற்காக ஒன்று மற்றும் இரண்டு 

நடச்த்திர கஹாட்டல்களுடன் ெணகப்படுத்தப்படட்ுள்ளன. கமலும், சுற்றுலா 

அணமசச்கத்தால் ஐந்து நடச்த்திரம் மற்றும் அதற்கு கமல் மதிப்பிடப்பட்ட 

கஹாட்டல்கள் மத்திய உரிமத்ணதப் வபற கெண்டும் மற்றும் பிற நட்சத்திர அந்தஸ்து 

உள்ளெர ்மாநில உரிமம்/பதிணெப் வபற கெண்டும். 

 

Q86. FSSAI உரிமத்திற்கு மத்திய நிலத்தடி நீர ்ஆணணயத்தின் NOC ஏகதனும் கதணெயா? 

பதில்: ஆம். ஒரு FBO உணவு ெணிக நடெடிக்ணககணள கமற்வகாள்ள நிலத்தடி நீணர 

(அதிகமாக சுரண்டப்பட்ட பகுதிகளில் அணமந்துள்ள ெளாகம்) பிரிதவ்தடுத்தால், 

அெர ் FSSAI உரிமத்திற்கு விண்ணப்பிக்கும் முன், மத்திய நிலத்தடி நீர ்



ஆணணயத்திடம் இருந்து NOC வபற கெண்டும். ஆணண எண். 5(9)2017/CLA/DO 

மும்ணப/RCD/FSSAI கததி 02.01.2018. 

 

Q87. பால் விற்பணனயாளர/்பால்காரரக்ளுக்கு FSSAI உரிமம்/பதிவு கதணெயா? அெர ்

தனது பாணல நுகரக்ொருக்கு கநரடியாக விற்பணன வசய்தாலும் சரி. 

பதில்: ஆம். பால் மற்றும் பால் வபாருடக்ணள விற்க்கும், அணனத்து பால் 

விற்பணனயாளரக்ளுக்கும் FSSAI பதிவுச ் சான்றிதழ் கதணெ. ஆண்டுக்கு 12 லட்சம். 

ெணர அெற்றின் விற்பணன இருப்பின் பதிவு வபற கெண்டும் கமகல  தாண்டினால். 

ஆண்டுக்கு, அெரக்ள் FSSAI உரிமம் வபற கெண்டும். 

 

Q88. பால் கசகரிப்பு/ குளிரவ்ிக்கும் ணமயத்திற்கு FSSAI உரிமம்/பதிவு கதணெயா? 

பதில்: ஆம். பால் கசகரிப்பு அல்லது குளிரவ்ிக்கும் ணமயத்திற்கு ணமயத்தால் 

ணகயாளப்படும் பாலின் அளணெப் வபாறுத்து FSSAI உரிமம்/பதிவு கதணெ.  

ஒரு ணமயப்படுத்தப்பட்ட பால் குளிரூட்டல்/கசகரிப்பு ணமயம் FSSAI உடன் பதிவு 

வசய்யப்பட்டிருந்தால்/உரிமம் வபற்றிருந்தால், தனிப்பட்ட சிறிய குளிரூடட்ும் 

ணமயங்கள் (கிராம அளவில் அணமக்கப்படட்ுள்ளன அல்லது அதற்கு கமல்) FSSAI இல் 

தனித்தனியாக பதிவு வசய்ய கெண்டிய அெசியமில்ணல. FSS சட்டம் மற்றும் அதில் 

வசய்யப்பட்ட விதிகள் மற்றும் ஒழுங்குமுணறகளுக்கு அெரக்ள் இணங்குெது 

ணமயப்படுத்தப்பட்ட பால் குளிரவ்ித்தல்/கசகரிப்பு ணமயத்தால் ஏற்கப்படும். 

 

Q89. பால் விற்பணனயாளர/் பால்காரர,் தனது முழு உற்பத்திப் பாணல கூடட்ுறவு 

சங்கத்திற்கு ெழங்கும் படச்த்தில்  FSSAI உரிமம்/பதிவு கதணெயா? 

பதில்: ஒரு பால்காரர/்விற்பணனயாளர ் கூடட்ுறவு சங்கத்தின் பதிவு வசய்யப்பட்ட 

விற்பணனயாளராக இருந்து, தனது முழு பால் உற்பத்திணயயும் சங்கத்திற்கு விற்றால், 

அெர ்FSSAI பதிவு வபறுெதில் இருந்து விலக்கு அளிக்கப்படுகிறார.் ஆனால், கூடட்ுறவு 

சங்கம் உரிமம் வபற்றிருக்க கெண்டும், அல்லது FSSAI இல் பதிவு வசய்ய கெண்டும். 

 



Q90. நான் மத்திய/மாநில அரசு அலுெலகம்/ கல்வி நிறுெனம்/ பென்/ மருத்துெமணன/ 

சிணற அல்லது அது கபான்ற நிறுெனங்களில் ககன்டீன் நடத்தினால்- நான் என்ன 

உரிமம் வபற கெண்டும் - மாநில அல்லது மத்திய உரிமம்? 

பதில்: நீங்கள் ஒரு தனியார ் உணவு ெணிக ஆபகரட்டராக இருந்து (FBO) 

மத்திய/மாநில அரசு நிறுெனத்தில் ககண்டீணன நடத்தினால், உணவுப் பாதுகாப்பு 

இணக்க அணமப்பின் முகப்புப் பக்கத்தில் உள்ள தகுதி அளவுககாலின்படி நீங்கள் 

பதிவு /மாநில உரிமம்/மத்திய உரிமத்திற்கு விண்ணப்பிக்க கெண்டும். . 

 

மத்திய அரசு நிறுெனங்கள்/நிறுெனங்களில் உள்ள ககன்டீன்கள் மத்திய அரசு 

நிறுெனத்தால் கநரடியாக  நடத்தப்பட்டால், உணவுப் பாதுகாப்பு இணக்க அணமப்பு 

அல்லது உணவுப் பாதுகாப்பு இணணப்பு வசயலியில் கீகழ வகாடுக்கப்படட்ுள்ள 

அளவுககால்களின்படி உரிமம்/பதிவுக்கான ஆன்ணலன் விண்ணப்பம் வசய்யப்படும். 

 

1. ெணக  

2. தகுதி அளவுககால்  

3. கட்டணம் 

 

i. மத்திய பதிவு ககன்டீனின் ஆண்டு ெருொய் ரூ.12லடச்ம் கட்டணம்: ரூ. 100 

  ii  வசன்ட்ரல் ணலவசன்ஸ் ககன்டீனின் ஆண்டு விற்றுமுதல் ரூ. 12 லடச்ம் கமல்  

கட்டணம்: ரூ. 2000 

 

Q91. எனது FSSAI உரிம எண் மாற்றப்படட்ுள்ளது. பணழய FSSAI ணலவசன்ஸ் எண்ணுடன் 

முன் அசச்ிடப்பட்ட கபக்ககஜிங் வபாருணள நான் பயன்படுத்தலாமா? 

பதில்: வபயர,் முகெரி அல்லது உரிம எண்ணில்  மாற்றம் ஏற்பட்டால், முன் 

அசச்ிடப்பட்ட கபக்ககஜிங் வபாருடக்ணளப் பயன்படுத்த, பரிந்துணரக்கப்பட்ட 

கட்டணத்துடன் அனுமதிக்கான ககாரிக்ணகணய FSSAI தணலணமயகத்திற்கு 

விண்ணப்பிக்கலாம். FSSAI ஆரட்ரக்ள் எண். 12(2)2016/FBO பிரதிநிதித்துெம்/Enf/FSSAI & 

12(2)2017/FBO பிரதிநிதித்துெம்/Enf/FSSAI கததி 23/11/2016 & 14.11.2017 முணறகய, 

இணணயதளத்தில் (www.fssai.gov.in) கிணடக்கும். 



 

Q92. உணவு ெணிக ஆபகரட்டருக்கு எதிராக புகார ்இருந்தால் நான் எங்கு அணுகலாம்? 

பதில்: FSSAI இன் உணவு பாதுகாப்பு இணணப்பு கபாரட்்டலில் 

(https://foodlicensing.fssai.gov.in/cmsweb/) உங்கள் உணவு வதாடரப்ான குணறகணள நீங்கள் 

வதரிவிக்கலாம். ‘ஃபுட் கசஃப்டி கவனக்ட்’ வசயலியில் வதரிவிக்கலாம், கமலும் 

பதிவிறக்கம் வசய்யலாம். பதிவுவசய்யப்பட்ட ஒெ்வொரு புகாருக்கும் ஒரு தனிப்பட்ட 

எண் ஒதுக்கப்படட்ுள்ளது, இதன் மூலம் புகாரத்ாரர ் தனது புகாரின் நிணலணய 

கண்காணிக்க முடியும். 

 

Q93. நான் ஒரு இறக்குமதியாளராக இருந்தால் - எனக்கு எந்த உரிமம் கதணெ? பதில்: 

ஆம், அணனத்து இறக்குமதியாளரக்ளும் இறக்குமதியாளர ் ெணகயின் கீழ் FSSAI 

மத்திய உரிமத்ணதப் வபற கெண்டும். 

 

Q94. என்னிடம் ஏற்கனகெ FSSAI இன் மாநில உரிமம் உள்ளது. அகத உரிமத்தில் நான் 

உணவுப் வபாருட்கணள இறக்குமதி வசய்யலாமா? 

பதில்: 93 பாரக்்கவும். FBOக்கள் இந்தியாவில் உணவுப் வபாருட்கணள இறக்குமதி 

வசய்ெதற்கு இறக்குமதியாளர ்பிரிவின் கீழ் FSSAI இன் மத்திய உரிமத்ணதப் வபற 

கெண்டும். 

உங்களிடம் ஏற்கனகெ FSSAI இன் மாநில உரிமம் இருந்தால், மாநில உரிமம் மற்றும் 

மத்திய உரிமம் ஆகியெற்றுக்கு இணடகயயான கெறுபாடு கட்டணத்துடன் 

இறக்குமதியாளர ்ெணக ெணிகத்ணதச ்கசரப்்பதற்காக, உங்கள் தற்கபாணதய மாநில 

உரிமத்ணத மத்திய உரிம ெணகக்கு மாற்றியணமக்க கெண்டும். கமலும், 31 கம 2021 

கததியிட்ட FSSAI ஆணண எண் 15(31)2020/FoSCoS/RCD/FSSAIஐப் பாரக்்கவும். 

 



Q95. 2.1.13 (1) FSS (உணவு ெணிகங்களின் உரிமம் மற்றும் பதிவு) விதிமுணறகள், 2011, 

உட்பிரிவின் கீழ் குறிப்பிடப்படட்ுள்ளபடி ஆண்டு ெருமான தாக்கல் படிெத்தில் உள்ள 

“ணகயாளப்படும் வபாருடக்ள்” என்றால் என்ன? 

பதில்: இங்கு ணகயாளப்படும் உணவு வபாருடக்ள் ' என்பதன் வபாருள் - FSSAI உரிமம் 

ெழங்கப்பட்ட உணவு வபாருடக்ளுணடய வசயல்பாடு. 

 

• FSSAI உரிமத்தில் ெணீக  ெணக  (உற்பத்தியாளர/்ரீகபக்கர/்ரீலாவபல்லர)் எனில், 

'உணவுப் வபாருடக்ள் ணகயாளப்பட்டது' என்பது 'FSSAI உரிமத்தில் அங்கீகரிக்கப்பட்ட 

அணனத்து உணவுப் வபாருடக்ள்,  மற்றும் மூன்றாம் தரப்பு உற்பத்தியாளரக்ளால் 

மீண்டும் கபக்கிங் வசய்தல் மற்றும் உற்பத்தி வசய்த உணவு வபாருடக்ள் உட்பட.  

• இகதகபால், உரிமத்தின் ெணிக ெணக இறக்குமதியாளர ் என்றால், 'உணவுப் 

வபாருடக்ள் ணகயாளப்பட்டது' என்பது FBO ஆல் 'முந்ணதய நிதியாண்டில் இறக்குமதி 

வசய்யப்பட்ட உணவுப் வபாருடக்ள்' என்று வபாருள்படும். 

 

பிற ெணகயான ெணிகங்களுக்கு (விநிகயாகஸ்தர,் வமாத்த விற்பணனயாளர,் 

சில்லணற விற்பணனயாளர,் கசமிப்பு, கபாக்குெரத்து மற்றும் உணவு கசணெகள் 

கபான்றெற்றிற்கு) தற்கபாது ெருடாந்திர தாக்கல் சமரப்்பிப்பது  வபாருந்தாது. 

 

Q96. உணவுப் வபாருட்கணளத் தயாரிப்பதற்கான FSSAI பதிவுச ் சான்றிதணழ நான் 

ணெத்திருக்கிகறன். நான் ஆண்டு ெருமானத்ணத சமரப்்பிக்க கெண்டுமா? 

பதில் எண். FSSAI பதிவுச ் சான்றிதணழ (2xxxxxxxxxxxxx) ணெத்திருக்கும் சிறிய  உணவு 

ெணிக ஆபகரட்டரக்ள் (FBOs) ஆண்டு ெருமானத்ணதச ்சமரப்்பிக்கத் கதணெயில்ணல. 

உணவுப் வபாருட்களின் உற்பத்தி மற்றும் இறக்குமதியில் ஈடுபடட்ுள்ள FSSAI உரிமம் 

வபற்ற FBOக்கள் மடட்ுகம படிெம் D1 இல் ெருடாந்திர ெருமானத்ணத சமரப்்பிக்க 

கெண்டும். (Q47 ஐயும் பாரக்்கவும்). 

 



Q97. நான் ஃபுட் டிரக் மூலம் உணவு/ககட்டரிங் கசணெகணளத் வதாடங்க 

விரும்புகிகறன். எஃப்எஸ்எஸ்ஏஐ உரிமம்/பதிவுக்கு விண்ணப்பிக்க வபாருத்தமான 

ெணிகம்/உணவு ெணக எது? 

பதில் உணவு டிரக்குகள் 'உணவு விற்பணன ஸ்தாபனம்' (Food Vending Establishment) 

ெணகயான ெணிகத்தின் கீழ் உள்ளன. நீங்கள் ‘உணவு விற்பணன ஸ்தாபனத்ணத’ 

கதரவ்ு வசய்ய கெண்டும், அதன்பின் 1 முதல் 16 ெணர வபாருத்தமான உணவுப் வபாருள் 

ெணகணய நீங்கள் கதரவ்ு வசய்ய கெண்டும். எடுத்துக்காட்டாக, FPC 16 ஆனது 

தயாரிக்கப்பட்ட உணவுகளுக்கானது. 

 

Q98. பிரிவு 10.1.2, அதாெது உணவுப் பாதுகாப்பு மற்றும் தரநிணலகள் (உணவு 

ெணிகங்களின் உரிமம் மற்றும் பதிவு), விதிமுணறகள் 2011 இன் அட்டெணண IV (பகுதி 

II) இன் கீழ் சுகாதார நிணல, ஸ்தாபனத்தின் உணவு ணகயாளுபெரக்ள்/ பணியாளரக்ள் 

மருத்துெப் பரிகசாதணன வசய்ய ஏற்பாடுகள் வசய்யப்பட கெண்டும். ெருடத்திற்கு 

ஒருமுணற அெரக்ள் வதாற்று, வதாற்று மற்றும் பிற வதாற்று கநாய்கள் அல்லாமல் 

இருப்பணத  உறுதி வசய்ய கெண்டும். இந்த ஒரு ெருடம் என்பது நிதியாண்டா அல்லது 

காலண்டர ்ஆண்டா? 

பதில்: மருத்துெப் பரிகசாதணனயின் கபாது, பிரிவு 10.1.2 இல் குறிப்பிடப்படட்ுள்ள 

ஆண்டு நிதி ஆண்டாகக் கணக்கிடப்படும். வகாடுக்கப்பட்ட நிதியாண்டில் FBO தனது 

பணியாளரக்ள்/உணவு ணகயாளுபெரக்ணள எந்த கநரத்திலும் கசாதிக்கலாம். கமலும் 

புதிய உணவு ெணிகத்தில், புதிதாக பணியமரத்்தப்படுபெரக்ள் கசரும் முன் அல்லது 

கசரும் கநரத்தில் மருத்துெ பரிகசாதணனக்கு உட்படுத்தப்பட கெண்டும். 

 

Q99. இணணப்பு 3 இன் புள்ளி எண்.12 இன் படி, அதாெது உரிமத்தின் நிபந்தணனக ளில், 

வசாந்த அல்லது NABL அங்கீகாரம் வபற்ற/FSSAI அறிவிக்கப்பட்ட ஆய்ெகங்கள் மூலம் 

உணவுப் வபாருட்களில் வதாடரப்ுணடய இரசாயன மற்றும்/அல்லது நுண்ணுயிரியல் 

அசுத்தங்கணள ஆறு மாதங்களுக்கு ஒரு முணறயாெது கசாதணன வசய்ய கெண்டும். 

இந்த ஆறு மாதங்கள் ஆண்டின் எந்த மாதத்திலிருந்து வதாடங்கும் என்பணத 

தயவுவசய்து வதளிவுபடுத்தவும்? 



பதில்: உரிமத்தின் நிபந்தணன எண் 12 இன் படி உணவுப் வபாருடக்ளின் 

கசாதணனயானது நிதியாண்டுகளின் அடிப்பணடயில் உற்பத்தியாளரக்ளால் 

கமற்வகாள்ளப்படும், அதாெது ஏப்ரல் முதல் வசப்டம்பர ் ெணரயிலான முதல் 

அணரயாண்டு மற்றும் அக்கடாபர ் முதல் மாரச் ் ெணரயிலான இரண்டாம் 

அணரயாண்டு இரண்டு கசாதணனகளுக்கு இணடகய குணறந்தது மூன்று மாத 

இணடவெளி இருத்தல் கெண்டும். . FSSAI உத்தரவு எண் 15(31) 2020 / FoSCoS/RCD/ FSSAI 

கததியிட்ட ஜூணல 08, 2021 அன்று இது வதாடரப்ாக வெளியிடப்பட்டது. 

 

Q100. கபக்ககஜ் வசய்யப்பட்ட குடிநீர ் அல்லது மினரல் ொட்டருக்கான FSSAI 

உரிமத்திற்கு விண்ணப்பிக்கும் கபாது BIS உரிமம் அல்லது விண்ணப்ப ரசீணத 

சமரப்்பிக்க கெண்டியது கட்டாயமா? 

பதில் – ஆம், FBO தனது BIS உரிமத்தின் நகல் அல்லது BIS உரிமத்திற்கான விண்ணப்பப் 

பதிணெக் குறிக்கும் கடிதத்தின் நகணலக் கட்டாயமாகப் பதிகெற்றம் வசய்ய 

கெண்டும். FSSAI உரிமத்ணதப் வபறுெதற்குத் கதணெயான ஆெணங்களின் ெணிக 

ொரியான முழுணமயான பட்டியல் FoSCoS இன் முகப்புப் பக்கத்தில் உள்ளது. 

 

Q101 - கபக்ககஜ் வசய்யப்பட்ட குடிநீர ்அல்லது மினரல் ொட்டருக்கான உரிமத்ணதப் 

புதுப்பிக்க விண்ணப்பிக்கும் கபாது FBO BIS உரிமத்ணதச ்சமரப்்பிக்க கெண்டுமா? 

பதில் – ஆம், உரிமத்ணத புதுப்பிப்பதற்கு விண்ணப்பிக்கும் கபாது, கபக்ககஜ் 

வசய்யப்பட்ட குடிநீர ் மற்றும் மினரல் ொட்டர ் தயாரிப்பாளரால் BIS உரிமம் 

கட்டாயமாக சமரப்்பிக்கப்பட கெண்டும். 

 

Q102 - உரிமத்ணதப் புதுப்பிப்பதற்கு விண்ணப்பிக்கும் கபாது ெருடாந்திர 

அறிக்ணகணயச ்சமரப்்பிக்க கெண்டுமா? 

பதில் – உரிமம் புதுப்பிக்கும் கபாது, ஆண்டு ெருமானத்ணத சமரப்்பிப்பது 

கட்டாயமில்ணல, இருப்பினும் முந்ணதய நிதியாண்டின் ெருடாந்திர ெருமானத்ணத 

ஒெ்வொரு ஆண்டும் கம 31 ஆம் கததிக்குள் சமரப்்பிக்க கெண்டும், அணதத் தாண்டி 

ெருடாந்தர ெருமான தாக்கல்  சமரப்்பிக்காதெரக்ளுக்கு ஒரு நாணளக்கு 100 ரூபாய் 

அபராதம் வபாருந்தும். 



 

Q103 - நான் ஆஃப்ணலன் அல்லது ஆன்ணலன் பயன்முணறயில் ெருடாந்திர 

ெருமானத்ணத சமரப்்பிக்கலாமா? 

பதில் – FBOக்கள் ஆன்ணலன் முணறயில் 2020-2021, நிதிஆண்டு முதல்  ெருடாந்திர 

ெருமானத்ணத உணவு பாதுகாப்பு இணக்க அணமப்பு (FoSCoS – https://foscos.fssai.gov.in) 

மூலகம  சமரப்்பிக்க கெண்டும் மற்றும் ஆஃப்ணலனில் ெருடாந்திர ெருமானத்ணத 

(கநரடியாககொ அல்லது அஞ்சல் மூலமாககொ) சமரப்்பிக்க முடியாது. 18 டிசம்பர ்2020 

கததியிட்ட FSSAI ஆணண எண் 15(31)2020/FoSCoS/RCD/FSSAIஐப் பாரக்்கவும். 

 

Q104 - நான் பால் மற்றும் பால் வபாருடக்ளின் உற்பத்தியாளர.் நான் அணரயாண்டு 

ெருமானத்ணத சமரப்்பிக்க கெண்டுமா? 

பதில் – 2020-21 நிதிஆண்டு முதல்  பால் மற்றும் பால் வபாருடக்ள் தயாரிப்பில் 

ஈடுபடட்ுள்ள உணவு ெணிகங்கள் அணரயாண்டு ெருமானத்ணத (படிெம் D2) 

சமரப்்பிப்பணத FSSAI நிறுத்தியுள்ளது. இருப்பினும், அத்தணகய உணவு ெணிகங்கள் 

FoSCoS மூலம் மடட்ுகம ெருடாந்திர ெருமானத்ணத (படிெம் D1) சமரப்்பிக்க கெண்டும். 

18 டிசம்பர ்2020 கததியிட்ட FSSAI ஆணண எண் 15(31)2020/FoSCoS/RCD/FSSAIஐப் பாரக்்கவும். 

 

Q105 – தானாக நிராகரிக்கப்பட்ட விண்ணப்பத்ணத மீண்டும் வசயல்படுத்துெதற்கான 

ககாரிக்ணகணய எெ்ொறு வசய்ெது? 

பதில் – FBO ஆன்ணலன் உணவுப் பாதுகாப்பு இணக்கப் கபாரட்ல் (FoSCoS – 

https://foscos.fssai.gov.in) ெழியாக உரிமம் அல்லது பதிவுக்கான தானாக 

நிராகரிக்கப்பட்ட விண்ணப்பத்ணத மீடவ்டடுப்பதற்கான ஆன்ணலன் ககாரிக்ணகணய 

தாக்கல் வசய்யலாம். 15 டிசம்பர ் 2020 கததியிட்ட கடிதம் எண் 

11(9)/2020/Misc./பிரதிநிதித்துெம்/RCD/FSSAI மூலம் SOP ெழிமுணறகள் ெழங்கப்படுகிறது 

மற்றும் FSSAI இணணயதளம்/FoSCoS கபாரட்்டலின் முகப்புப் பக்கத்திலும் கிணடக்கும். 

 



Q106 - உணவு ெணக “13” (குறிப்பிட்ட ஊட்டசச்த்து பயன்பாட்டிற்கான உணவுப் 

வபாருடக்ள்) உரிமத்திற்கு விண்ணப்பிக்கும் கபாது தனியுரிம உணவுகளின் 

எல்ணலக்குள் ெருமா? 

பதில் – இல்ணல, தனியுரிம உணவில் சிறப்பு உணவுப் பயன்பாட்டிற்கான உணவுகள், 

சிறப்பு மருத்துெ கநாக்கங்களுக்கான உணவுகள், வசயல்பாடட்ு உணவுகள், 

ஊட்டசச்த்து மருந்துகள், மற்றும் பிற உணவுப் வபாருடக்ள் மற்றும் மத்திய அரசு 

இதன் சாரப்ாக அறிவிக்கக்கூடிய இணத கபான்ற பிற உணவுப் வபாருடக்ளுக்கு ெணக-

13க்கு தனியுரிம உணவின் கீழ் எந்த உரிமமும் விண்ணப்பிக்க முடியாது. 

 

Q107 - உரிமம்/பதிவுக்கு விண்ணப்பிக்கும் முன் அணனத்து ஆெணங்கணளயும் சுய 

சான்வறாப்பம் வசய்ெது அெசியமா? 

பதில் – ஆம், அணனத்து விண்ணப்பதாரரக்ளும் உரிமம்/பதிவுக்காக 

விண்ணப்பிக்கும் கபாது அங்கீகரிக்கப்பட்ட ணகவயாப்பமிட்டெர/்உரிணமயாளரால் 

சுய சான்றளிக்கப்பட்ட அணனத்து ஆெணங்கணளயும் கட்டாயமாக பதிகெற்ற 

கெண்டும். 

 

Q108 - உரிமம்/பதிவுக் கட்டணத்ணதப் வபாறுத்தெணரயில் நான் வசய்த பிணழயான/ 

கெனக்குணறொன விண்ணப்பத்திற்கு வசலுத்தப்பட்ட  பணத்ணத நான் எெ்ொறு 

திரும்பப் வபறுெது? 

பதில் – FBO, உரிமம்/பதிவுக் கட்டணம் மற்றும் FOScoS கபாரட்ட்லின் முகப்புப் 

பக்கத்தில் கிணடக்கும் பணத்ணதத் திரும்பப் வபறுெதற்கு விண்ணப்பித்து 

வசயலாக்குெதற்கான SOP வதாடரப்ாக FSSAI கணக்கில் ெரவு ணெக்கப்படட்ுள்ள 

தெறான/தெறான கட்டணங்கணளத் திரும்பப் வபறலாம். FBO ஆனது 

கெனக்குணறொன/தெறான அல்லது நகல் கட்டணத்ணதத் திரும்பப் வபறுெதற்கான 

ககாரிக்ணகணய பணம் வசலுத்திய நாளிலிருந்து 15 நாட்களுக்குப் பிறகுதான் 

எழுப்பும். 



உரிமம் பதிவிற்கான விண்ணப்பத்திற்கு  கெனக்குணறொககொ/தெறுதலாககொ 

கமற்வசால்லப்பட்ட கட்டணத்ணத FBO க்கள் தகுந்த ெழிமுணறகள் பின்பற்றி 15 

நாடக்ளுக்குள் விண்ணப்பிக்கலாம் 

(FOSCOS ன் முகப்பு பக்கத்தில் ெழிமுணறகள் உள்ளன) 

 

Q109 – ‘பானங்கள்’ ெணகக்கான (உணவுப் வபாருள் ெணக -14) மின் ெணிக ெணக 

ெணிகத்தின் கீழ் FSSAI உரிமத்திற்கு விண்ணப்பிக்கிகறன். இந்த உரிமத்ணதப் வபற்ற 

பிறகு நானும் மதுபானம் விற்கத் தகுதியுணடயெனா? 

பதில் – E-Commerce ெணகயான ெணிகங்களின் கீழ் உணவுப் வபாருள் ெணக- 14 

(பானங்கள்) க்கு விண்ணப்பித்தால், ஆன்ணலனில் மதுபானம் விற்கவில்ணல 

என்பதற்கான சுய-அறிக்ணகணய FBO சமரப்்பிக்க கெண்டும். 

இருப்பினும், FBO இ-காமரஸ்் மூலம் மதுபானங்கணள விற்க விரும்பினால், 

உரிமத்திற்கு விண்ணப்பிக்கும் கபாது அெர ் சம்பந்தப்பட்ட மாநில கலால் 

துணறயிலிருந்து NOC சமரப்்பிக்க கெண்டும். 

 

Q110 – நான் கணடசி ணமல் வடலிெரி நபர ்அல்லது கநரடி விற்பணன முகெர ்அல்லது 

உணவு விற்பணன இயந்திரங்கள், தண்ணீர ் விற்பணன இயந்திரங்கள், உணவு 

ஏடிஎம்கள் அல்லது பிராண்டட் உணவு ெண்டிணய ஒற்ணற/முதன்ணம நிறுெனமாக 

ணெத்திருந்தால் எனக்கு FSSAI பதிவு கதணெயா? 

பதில் – லாஸ்ட் ணமல் வடலிெரி நபர ்அல்லது கநரடி விற்பணன முகெர ்அல்லது உணவு 

விற்பணன இயந்திரங்கள், தண்ணீர ் விற்பணன இயந்திரங்கள், உணவு ஏடிஎம்கள் 

அல்லது உணவு ெண்டி உரிணமயாளரக்ள் எஃப்எஸ்எஸ்ஏஐ கடிதம் எண் 

15(6)2018/FLRS/RCD இல் குறிப்பிடப்படட்ுள்ள நிபந்தணனகளுக்கு உட்படட்ு பதிவுகணளப் 

வபறுெதில் இருந்து விலக்கு அளிக்கப்படட்ுள்ளது. /FSSAI கததியிட்ட 8 ஜூணல 2019 

மற்றும் 19 வசப்டம்பர ்2019. 

 



Q111 – E-commerce FBO க்கள் மாநிலம்/நகரம் ொரியான துணண அலுெலகங்களில் FSSAI 

உரிமம் வபறுெது அெசியமா? 

பதில் – இல்ணல, FSS சட்டம், 2006 இன் பிரிவு 3(n)ன் கீழ் ெணரயறுக்கப்படட்ுள்ளபடி எந்த 

உணவு ெணிக நடெடிக்ணககளும் கமற்வகாள்ளப்படாவிட்டால், அணனத்து 

மாநிலங்களிலும் உள்ள E-காமரஸ்் உணவு ெணிகங்களுக்கு FSSAI உரிமம் 

கதணெயில்ணல. இருப்பினும், E-Commerce FBOs (இயங்கும்) இரண்டு அல்லது அதற்கு 

கமற்பட்ட மாநிலங்களில் இருந்து) இயங்கினால் ஒரு தணலணம அலுெலக உரிமம் 

இருக்க கெண்டும் மற்றும் அெற்றின் மாநிலம்/நகரம் ொரியான துணண 

அலுெலகங்களின் பதிணெ பராமரிக்க கெண்டும். E-commerce FBO க்கு (தணலணம 

அலுெலகத்தில்) ெழங்கப்பட்ட FSSAI உரிமத்தின் நகல் காட்சிப்படுத்தப்படும். துணண 

அலுெலக ெளாகத்தில் முக்கிய இடத்தில காட்சி படுத்த பட கெண்டும். 

[பின்ெரும் ககள்விகள் வசப்டம்பர ்30, 2021 அன்று கசரக்்கப்பட்டன] 

 

Q112 – உணவுப் வபாருடக்ணள விற்பணன வசய்யும் உணவு ெணிகரக்ள் 

ரசீதுகள்/இன்ொய்ஸ்கள்/வராக்க வமகமா/பில்கள் கபான்றெற்றில் FSSAI 

உரிமம்/பதிவு எண்ணணக் குறிப்பிடுெது கட்டாயமா? 

பதில் – ஆம், வராக்க ரசீதுகள் / வகாள்முதல் விணலப்பட்டியல்கள் / பண வமகமா / 

பில்கள் கபான்றெற்றில் 14-இலக்க FSSAI உரிமம் அல்லது பதிவு எண்ணண அறிவிக்க 

கெண்டியது கட்டாயமாகும். ஏகதனும் ஆபகரட்டர ் 2 பரிெரத்்தணன ஆெணங்கணள 

ெழங்கினால், அதாெது டிரான்ஸ்கபாரட்் சல்லான் / பில் கபான்றெற்ணற 

ெழங்குபெரக்ள், இரண்டு ஆெணங்களிலும் FSSAI எண் குறிப்பிடப்பட கெண்டும். 

ஜிஎஸ்டி இ-கெ பில் மற்றும் சிஸ்டம் மூலம் உருொக்கப்பட்ட பிற அரசு 

ஆெணங்களுக்கு மடட்ும் விலக்கு அளிக்கப்படும். ஜூன் 8, 2021 கததியிட்ட 

15(31)2020/FoSCoS/RCD/FSSAI என்ற FSSAI ஆரட்ணரப் பாரக்்கவும். 

 

Q113 – உணவுப் வபாருடக்ணள ெழங்குெதில் நான் ஈடுபட்டிருந்தால், வபாருத்தமான 

ெணக எது? 



பதில் – உணவுப் வபாருடக்ணள ெழங்குெதில் ஈடுபடட்ுள்ள FBO, விநிகயாகஸ்தர ்

மற்றும்/அல்லது வமாத்த விற்பணனயாளர ் மற்றும்/அல்லது டிரான்ஸ்கபாரட்்டர ்

பிரிவின் கீழ் விண்ணப்பிக்கலாம். 

 

Q114 – நான் எனது உணவுப் வபாருடக்ணள மூன்றாம் தரப்பு உற்பத்தியாளரக்ள் மூலம் 

தயாரிக்கிகறன் என்றால், வபாருத்தமான ெணக என்ன? 

பதில் – உணவு ெணிக ஆபகரட்டர,் மூன்றாம் தரப்பு உற்பத்தியாளரக்ளிடமிருந்து 

தனது தயாரிப்புகணள தயாரிக்கிறார ் என்றால், 01.04.2013 கததியிட்ட FSSAI உத்தரவு 

1(5)/Enf-1/FSSAI/2012 இன் படி Relabeller ெணகயின் கீழ் உரிமத்திற்கு விண்ணப்பிக்க 

கெண்டும். 

 

Q115 - என்னிடம் FSSAI உரிமம்/பதிவு 'சப்ணளயர'் மற்றும்/அல்லது 'மாரவ்கட்டர'் ெணக 

ெணிகத்தின் (KoB) கீழ் உள்ளது, ஆனால் அது இப்கபாது ஆன்ணலன் அணமப்பிலிருந்து 

(FoScoS) முடக்கப்படட்ுள்ளது. நான் என்ன நடெடிக்ணக எடுக்க கெண்டும்? 

பதில் – வசயல்பாட்டின் தன்ணம ஒன்றுடன் ஒன்று இருப்பதால், வசப்டம்பர ் 16, 2021 

முதல் ‘சப்ணளயர’் மற்றும்/அல்லது ‘மாரக்்வகட்டர’் ெணக நீக்கப்படட்ுள்ளது. 

'சப்ணளயர'் மற்றும்/அல்லது KoB உரிமத்தின் கீழ் ஏற்கனகெ உள்ள FSSAI உரிமதாரர,் 

அகத KoB இன் கீழ் தங்கள் உரிமத்ணத இன்னும் புதுப்பிக்கலாம், ஆனால் 

உரிமம்/பதிணெ மாற்றியணமக்க மற்றும் உரிமம்/பதிவின் அடுத்த மாற்றத்தின் கபாது 

வபாருத்தமான KoB ஐத் கதரந்்வதடுக்க கெண்டும். 

 

Q116 - உள்நாடட்ு மற்றும் ஏற்றுமதி சந்ணதக்கான உணவுப் வபாருடக்ணள 

உற்பத்தி/ெரத்்தகம் வசய்ெதில் FBO ஈடுபட்டிருந்தால், FSSAI உரிமத்ணதப் வபறுெதற்கு 

ஏற்ற ெணக எது? 

பதில் – உள்நாடட்ு சந்ணத மற்றும் ஏற்றுமதி கநாக்கத்திற்காக உணவுப் வபாருடக்ணள 

உற்பத்தி/ெரத்்தகம் வசய்ெதில் ஈடுபடட்ுள்ள FBOக்கள், 'உற்பத்தி'(Manufacturer) மற்றும் 

' உற்பத்தி ஏற்றுமதியாளர'்(Manufacturer Exporter) கீழ் FSSAI உரிமத்ணதப் வபற கெண்டும். 

ஒகர ெளாகத்தில் வசயல்படும் படச்த்தில், FoSCoS மூலம் ஒற்ணற உரிம விண்ணப்பம் 

வசய்யப்பட கெண்டும். 



 

[பின்ெரும் ககள்விகள் டிசம்பர ்1, 2021 அன்று கசரக்்கப்பட்டன] 

Q117. ஈ-காமரஸ்் நிறுெனம் / உணவு ெணிக ஆபகரட்டர ்யார?் 

பதில் - “ஈ-காமரஸ்் நிறுெனம் அல்லது உணவு ெணிக ஆபகரட்டர”் என்பது 

மின்னணு ெரத்்தகத்திற்கான டிஜிட்டல் அல்லது எலக்ட்ரானிக் ெசதி அல்லது 

தளத்ணத ணெத்திருக்கும், இயக்கும் அல்லது நிரெ்கிக்கும் எந்தவொரு நபணரயும் 

குறிக்கிறது, ஆனால் சந்ணதயில் ஈ-காமரஸ்ில் விற்பணனக்கு தனது வபாருடக்ணள 

அல்லது கசணெகணள ெழங்கும் விற்பணனயாளர ்கசரக்்கப்படவில்ணல. உணவுப் 

பாதுகாப்பு மற்றும் தரநிணலச ்சட்டம், 2006 இன் பிரிவு 3(j) மற்றும் 3(n) இன் 

கீழ் வபாருள்கள் அல்லது கசணெகள் ெணரயறுக்கப்படட்ுள்ளன, அதாெது 

முணறகய "உணவு" மற்றும் "உணவு ெணிகம்" என்பதன் ெணரயணற. 

 

Q118. எனது உணவு ெணிகத்தின் தற்கபாணதய விற்றுமுதல் / திறனின்படி நான் 

FSSAI பதிவு அல்லது மாநில உரிமத்திற்கு தகுதியுணடயென்; உயர ் ெணக 

உரிமத்திற்கு அதாெது மாநில உரிமம் அல்லது மத்திய உரிமத்திற்கு முணறகய 

விண்ணப்பிக்க முடியுமா? 

பதில் FBOக்கள் தங்களின் தகுதியான பிரிவின் கீழ் பதிவு அல்லது உரிமத்திற்கு 

விண்ணப்பிக்க கெண்டும் என்று பரிந்துணரக்கப்படுகிறது; எெ்ொறாயினும், ஒரு 

FBO தானாக முன்ெந்து தங்களின் தகுதிணய விட உயரந்்த ெணக உரிமத்திற்கு 

விண்ணப்பிக்க விரும்பினால், அெர ் உரிமத்தின் ெணகயுடன் வதாடரப்ுணடய 

நிபந்தணனகள் மற்றும் இணங்குதல் கபான்ற மற்ற அணனத்து கதணெகணளயும் 

பூரத்்தி வசய்ெதன் அடிப்பணடயில் அெ்ொறு வசய்ய அனுமதிக்கப்படலாம். 

 

Q119. நான் எனது உணவு ெணிகத்திற்கான FSSAI பதிணெக் வகாண்ட ஒரு 

உற்பத்தியாளர.் எனது தயாரிப்பு கலபிள்களில் FSSAI பதிவு எண்ணண 

[2xxxxxxxxxxxx] அறிவிக்க கெண்டுமா? 

பதில் ஆம், உணவுப் பாதுகாப்பு மற்றும் தரநிணலகள் (கபக்ககஜிங் மற்றும் 

கலபல்) பிரிவு 2.2.1.7 இன் கீழ் தயாரிப்பு கலபிள்களில் FSSAI உரிமத்ணதக் 

குறிப்பிடுெதற்குக் குறிப்பிடப்படட்ுள்ள விெரக்குறிப்புகளின்படி, தயாரிப்பு 



கலபிள்களில் FSSAI பதிவு எண்ணண [2xxxxxxxxxxxxx] சிறிய FBOக்கள் அறிவிக்க 

கெண்டும். ஒழுங்குமுணற, 2011, உரிமம் என்ற வசால்லுக்கு பதில்  பதிவு என்ற 

வசால்லுடன் மாற்ற கெண்டும். 

 

Q120. Repacker ெணகக்கான உரிமத்திற்கு விண்ணப்பிக்கும் படச்த்தில், 

உற்பத்தியாளரக்ளிடமிருந்து NOC-ஐ இணணப்பது கட்டாயமா? 

பதில்: ஒரு ரீகபக்கர ்அசல் உற்பத்தியாளரின் வபயணர தயாரிப்பு கலபிளில் காட்ட 

விரும்பினால், அெர ் உற்பத்தியாளரிடமிருந்து என்ஓசிணயப் வபற்று 

உரிமத்திற்கான கட்டாய ஆெணமாக அணத இணணக்க கெண்டும். 

கமலும், FSS சட்டம், 2006, அதன் கீழ் உள்ள விதிகள் மற்றும் 

ஒழுங்குமுணறகளின்படி ரீகபக்கிங்  வசய்யம் உணவுப் வபாருளின் தரத்திற்கான 

வபாறுப்ணப ஒரு Repacker ணெத்திருந்து, உற்பத்தியாளரின் வபயணரக் குறிப்பிட 

விரும்பவில்ணல எனில், கலபிளில் அெரால் கபக் வசய்யப்பட்ட <FBO வபயர>் என்று 

குறிப்பிட விரும்பினால் , உரிமத்திற்கு விண்ணப்பிக்கும் கபாது அெர ் தனது 

கடிதத ் தணலப்பில் உறுதிவமாழி அளிக்க கெண்டும். சமரப்்பிக்கப்பட்ட 

உறுதிவமாழியின் சாரப்ாக, உற்பத்தியாளரிடமிருந்து NOC இன் கதணெயிலிருந்து 

அெருக்கு விலக்கு அளிக்கப்படலாம். 

[பின்ெரும் ககள்விகள் ஏப்ரல் 05, 2022 அன்று கசரக்்கப்பட்டன] 

 

Q121. ஒரு FBO, முனிசிபல் காரப்்பகரஷன் [அரசு அணமப்பு] ெழங்கும் குடிநீணர 

உணவில் ஒரு மூலப்வபாருளாகப் பயன்படுத்தினால், அெரக்ள் கட்டாய 

ஆெணமாக உரிமத்திற்கு விண்ணப்பிக்கும் கபாது நீர ் பரிகசாதணன 

அறிக்ணகணய இணணக்க கெண்டுமா? 

பதில்: இல்ணல. முனிசிபல் காரப்்பகரஷன் [அரசு அணமப்பு] மூலம் 

ெழங்கப்படும் குடிநீணரப் பயன்படுத்தும் உணவு ெணிக ஆபகரட்டரக்ள் 

உரிமத்திற்கு விண்ணப்பிப்பதற்கான கட்டாய ஆெணமாக நீர ் கசாதணன 

அறிக்ணகக்கு பதிலாக ெணிக பயன்பாட்டிற்கான நீர ் விநிகயாக பில்கணள 

இணணக்கலாம். 

 



Q122. FBOக்கள், மால்/ெணிக ணமயம்/மாரக்்வகட் அல்லது ஏகதனும் தனியார ்

அணமப்புகள் ெழங்கும் தண்ணீணர உணவில் மூலப்வபாருளாகப் 

பயன்படுத்தினால், உரிமத்திற்கு விண்ணப்பிக்கும் கபாது நீர ் பரிகசாதணன 

அறிக்ணகணய இணணக்க கெண்டியது அெசியமா? 

பதில்: ஆம். எெ்ொறாயினும், மால்/ெணிக ணமயம்/சந்ணத அல்லது எந்தவொரு 

தனியார ் அணமப்புகளும் ெழங்கும் குடிநீர ் விநிகயாக நீணரப் பயன்படுத்தும் 

உணவு ெணிக ஆபகரட்டரக்ள், மால்/ெணிக ணமயம்/சந்ணத அல்லது ஏகதனும் 

தனியார ் அணமப்பிலிருந்து வபறப்பட்ட நீர ் பரிகசாதணன அறிக்ணகணய [KOB 

ொரியாக உரிமத்திற்கான கட்டாய ஆெணங்களின் கீழ் 

பரிந்துணரக்கப்படட்ுள்ளது] இணணக்கலாம். , உரிமத்திற்கு 

விண்ணப்பிப்பதற்கான கட்டாய ஆெணமாக. மால்/ெணிக ணமயம்/சந்ணத 

அல்லது தனியார ்அணமப்பிடம் இருந்து வபறப்பட்ட நீர ்பரிகசாதணன அறிக்ணக 

ஒரு ெருடத்திற்கு கமல் பழணமயானதாக இருக்கக்கூடாது. 

 

Q123. உணவில் ஒரு மூலப்வபாருளாகப் குடிநீர ் பயன்படுத்தப்பட்டால், எந்த 

இணடவெளியில் பரிகசாதிக்க கெண்டும்? 

பதில்: உணவில் தண்ணீணர ஒரு மூலப்வபாருளாகப் பயன்படுத்தும் உணவு 

ெணிகங்கள், BIS IS 10500 [கதிரியக்க அளவுருக்கள் தவிர] ஒெ்வொரு 

நிதியாண்டிலும் குணறந்தது ஒருமுணறயாெது தண்ணீர ் மாதிரிகள் பரிகசாதிக்க 

கெண்டும். இரண்டு பரிகசாதணனகளுக்கு இணடகய குணறந்தது ஆறு மாத 

இணடவெளியுடன் தண்ணீணர பரிகசாதிக்க கெண்டும். 

(i) கமலும், தண்ணீர ் பில் பதிவுகணள பராமரிப்பதற்கு உட்படட்ு முனிசிபல் 

காரப்்பகரஷன் [அரசு அணமப்பு] ெழங்கும் குடிநீணர உணவு ெணிக 

நடத்துபெரக்ள் பயன்படுத்தினால் இந்த கதணெ கட்டாயமில்ணல. 

(ii) மால்/ெணிக ணமயம்/சந்ணத அல்லது ஏகதனும் ஒரு தனியார ்

அணமப்புகளால்  ெழங்கப்படும் குடிநீணரப் பயன்படுத்தும் உணவு ெணிகங்கள் 

குறிப்பிடப்பட்ட இணடவெளியில் இந்த அணமப்புகளிடமிருந்து தண்ணீர ்

பரிகசாதணன அறிக்ணகணயப் வபற கெண்டும். உரிமத்திற்கு (ஒரு கட்டாய 

ஆெணமாக) விண்ணப்பிக்கும் கபாது இந்த நீர ் பரிகசாதணன அறிக்ணக 



கதணெப்படுகிறது மற்றும் ஆய்வு/தணிக்ணகயின் கபாது FSSAI ஆல் 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட உணவு பாதுகாப்பு அதிகாரி அல்லது மூன்றாம் தரப்பு 

தணிக்ணக நிறுெனம்/ஆடிட்டரிடம் சமரப்்பிக்க கெண்டும். 

 

Q124. குறிப்பிட்ட கநரத்திற்குள் உரிமம்/பதிவு வசய்யும் அதிகாரியிடம் இருந்து 

எந்த பதிலும் ெரவில்ணல என்றால் நான் எப்கபாது உரிமம் / பதிவு வபறுகென்? 

பதில்: உணவுப் பாதுகாப்பு மற்றும் தரநிணலகள் (உணவு ெணிகங்களின் உரிமம் 

மற்றும் பதிவு) ஒழுங்குமுணற, 2011 இல் குறிப்பிடப்படட்ுள்ளபடி, குறிப்பிட்ட 

காலத்திற்குள் சம்பந்தப்பட்ட பதிவு/உரிமம் ெழங்கும் அதிகாரிகளிடமிருந்து பதில் 

ெரவில்ணல என்றால், பதிவுச ் சான்றிதழ்கள் மற்றும் உரிமங்கள் தானாககெ 

ெழங்கப்படும் (Auto Generate) 24 கம, 2021 கததியிட்ட FSSAI ஆணண 

எண்.15(31)2020/FoSCoS/RCD/FSSAI இன் விதிகள் இது வதாடரப்ாக 

வெளியிடப்பட்டது. 

 

Q125. ஊட்டசச்த்து உணவுகள் மற்றும் வதாடரப்ுணடய உணவுப் வபாருடக்ணளத் 

தயாரிக்க எந்த ெணக FSSAI உரிமம் கதணெ? 

பதில்: FSSAI ஆணண எண்.15(31)ன்படி, உணவு ெணிகங்கள், தயாரிப்பு 

உணவுப் வபாருட்கள், சுகாதாரப் வபாருடக்ள், ஊட்டசச்த்து மருந்துகள், சிறப்பு 

உணவுப் பயன்பாட்டிற்கான உணவு, சிறப்பு மருத்துெ கநாக்கத்திற்கான உணவு, 

வசயல்பாடட்ு உணவு மற்றும் புது ெணக (Novel) உணவு ஆகியணெ மத்திய உரிமப் 

பிரிவின் கீழ் உள்ளன. )2020/FoSCoS/RCD/FSSAI கததியிட்ட 16 வசப்டம்பர,் 2021 

இது வதாடரப்ாக வெளியிடப்பட்டது. 

 

Q126. பல ெணக தயாரிப்புகளுக்கான உற்பத்தி ெணக உரிமத்திற்கு 

விண்ணப்பித்துள்களன். இருப்பினும், சில தயாரிப்புகளுக்கு எதிராக உரிமம் 

ெழங்கும் அதிகாரிகள் எழுப்பிய ககள்விகளுக்கு என்னால் திருப்திகரமான பதிணல 



ெழங்க முடியவில்ணல. எனது உரிமத்ணத விணரொகப் வபற நான் என்ன வசய்ய 

கெண்டும்? 

பதில்: பல தயாரிப்புகளுக்கான உரிமங்களுக்கு விண்ணப்பித்த 

உற்பத்தியாளரக்ள் ஏகதனும்  சில தயாரிப்புகளில் அதிகாரிகளின் ககள்வி/குறிப்பு 

எதிரவ்காள்பெரக்ள், தங்கள் விண்ணப்பங்கணள விணரொகச ்

வசயலாக்குெதற்காக அந்தத ் தயாரிப்புகணள விண்ணப்பத்தில் இருந்து நீக்கி 

பின்னர ்சமரப்்பிக்கலாம். நீக்கப்பட்ட தயாரிப்புகள், கதணெப்படும்  படச்த்தில், 

மீண்டும் அெழங்கப்பட்ட உரிமத்ணத மாற்றியணமப்பதன் மூலம் அதற்குரிய 

மாற்றக் கட்டணம் ரூ. 1000/- உடன் பின்னர ்கசரக்்கலாம். தயவுவசய்து FSSAI 

ஆகலாசணன எண். RCD-01002/1/2021-Regulatory- FSSAI கததியிட்ட டிசம்பர ்16, 

2021, இது வதாடரப்ாக கமலும் விெரங்களுக்கு வெளியிடப்பட்டது. 

 

Q127. எனது FoSCoS பயனர ் ஐடி இல்லாத நிணலயில் நான் எப்படி FoSCoS 

கபாரட்்டலில் உள்நுணழெது? 

பதில்: FBOக்கள் FoSCoS கபாரட்்டலில் உள்நுணழய தங்கள் உரிமம்/பதிவு எண் 

அல்லது விண்ணப்பக் குறிப்பு எண் மற்றும் ஏற்கனகெ உள்ள கடவுசவ்சால்ணலப் 

பயன்படுத்தலாம். கமலும் விெரங்களுக்கு, 2021 நெம்பர ் 25 கததியிட்ட FSSAI 

ஆணண எண்.15(31)2020/FoSCoS/RCD/FSSAIஐப் பாரக்்கவும். 

 

Q128. இறக்குமதியாளர ்ெணிக ெணகயின் கீழ் உள்ள FSSAI உரிமம், இறக்குமதி 

வசய்யப்பட்ட உணவுப் வபாருடக்ளின் ெணிக நடெடிக்ணககணள கமற்வகாண்டு 

உணவு எடுத்துச ்வசல்ல கபாதுமானதா? 

பதில்: இல்ணல, இறக்குமதியாளர ்ெணிக ெணகயின் கீழ் FSSAI உரிமம் நாட்டிற்கு 

உணவுப் வபாருட்கணள இறக்குமதி வசய்ெதற்கு மடட்ுகம. உணவுப் பாதுகாப்பு 

மற்றும் தரநிணலச ் சட்டம், 2006 இன் பிரிவு 3(n) இன் கீழ் 

ெணரயறுக்கப்படட்ுள்ளபடி, இறக்குமதி வசய்யப்பட்ட உணவுப் வபாருட்களின் 



கமல் பிற   உணவு ெணிகச ் வசயல்பாடுகணள கமற்வகாள்ெதற்கு, FBOக்கள், 

ெழங்கப்பட்ட உரிமத்தில், தகுந்த மாற்றங்கணளப் வசய்ய விண்ணப்பம் வசய்து 

அணணத்து வசயல்பாடும் இடம் வபற கெண்டும் 

 

Q129. எனது உணவு ெணிக பிரிணெ கெறு இடத்திற்கு மாற்ற விரும்புகிகறன். 

புதிய இருப்பிடத்திற்கான தற்கபாணதய உரிம எண்ணண நான் தக்க ணெத்திருக்க 

முடியுமா? 

பதில்: ஆம், உணவு ெணிகங்கள், தங்களின் தற்கபாணதய உரிமம்/பதிவு 

எண்ணண மாற்றியணமக்கும் விண்ணப்பத்திற்கு விண்ணப்பித்து, FoSCoS 

கபாரட்்டலில் வபாருந்தும் மாற்றக் கட்டணத்துடன் தங்கள் ெளாக முகெரிணய 

மாற்றிக்வகாள்ளலாம். தயவுவசய்து FSSAI ஆணண எண். RCD-01001/4/2021-

Regulatory-FSSAI கததியிட்ட வசப்டம்பர ் 30, 2021 இது வதாடரப்ாக கமலும் 

விெரங்களுக்கு வெளியிடப்பட்டது. 

Q130. FoSCoS இன் அதிகாரப்பூரெ் URL என்ன? 

பதில்: FoSCoSன் அதிகாரப்பூரெ் URL https://foscos.fssai.gov.in. FBOக்கள் 

கெறு எந்த இணணயதளத்திலும் விெரங்கணளச ்சமரப்்பிக்ககொ அல்லது பணம் 

வசலுத்தகொ கூடாது என்று அறிவுறுத்தப்படுகிறாரக்ள். கமலும், FSSAI 

அதிகாரப்பூரெ் FoSCoS இணணயதளத்ணதத் தவிர கெறு இணணயதளங்கள் 

வதாடரப்ான எந்தவொரு ககாரிக்ணக/புகார/்குணறணயயும் ஏற்காது. 

 

Q131. FSSAI புதுப்பிப்புகள்/ஆரட்ரக்ள்/ஆகலாசணனகள் கபான்றெற்ணற உணவு 

ெணிகங்கள் மற்றும் நுகரக்ொர ்எெ்ொறு அறிந்து வகாள்ெது? 

பதில்: உணவு ெணிக ஆபகரட்டரக்ள் (FBOs) மற்றும் நுகரக்ொர ்

https://fssai.gov.in/advisories.php தளத்ணத பாரண்ெயிடலாம் அல்லது 

உணவுப் பாதுகாப்பு இணணப்பு பயன்பாடண்டப் பதிவிறக்கலாம் 

(https://play.google.com/store/apps/details?id== safe.connect.food) FSSAI 



ஆல் ெழங்கப்பட்ட சமீபத்திய புதுப்பிப்புகள்/ஆரட்ரக்ள்/ஆகலாசணனகள் 

கபான்றெற்ணறச ் சரிபாரக்்க அெரக்ளின் வமாணபல்களில் வசயலிகணள 

உள்ளடக்கலாம்.  

***** 

 


