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ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಅನುಸರಣೆ ವ್ಯ ವ್ಸೆ್ಥ  (https://foscos.fssai.gov.in) 

 
 

ಪದೇ ಪದೇ ಕೇಳಲಾಗುವ ಪಿ ಶೆ್ನ ಗಳು (FAQs) 

ಮೇಲೆ 

FSSAI ಪರವಾನಗಿ ಮತ್ತು  ನೀೋಂದಣಿ 
 

Q1. ಒೋಂದೇ ಆವರಣದಲಿ್ಲ  ವವಧ ರಿೀತಿಯ ಆಹಾರ ವಾಾ ಪಾರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನೆ್ನ  ನಡೆಸಲು ವಭಿನೆ  ಪರವಾನಗಿಗಳು 

ಅಗತ್ಾ ವದೆಯೇ? 

ಉತ್ು ರ:FSSAI ಪರವಾನಗಿ ಪರ ಮೇಯವ್ನುು  ಆಧರಿಸಿದೆ. ಒಂದೇ ಆವ್ರಣದಲಿ್ಲ  ನಡೆಸಲಾಗುತಿ್ತರುವ್ ಎಲಿಾ  ರಿೀತ್ತಯ ಆಹಾರ ವಾಯ ಪಾರ 

ಚಟುವ್ಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಒಂದೇ FSSAI ಪರವಾನಗಿಯಲಿ್ಲ  ಅರ್ಜಿ ಸಲಿ್ಲ ಸಬಹುದು. 

 
Q2. ಪರವಾನಗಿ ನವೀಕರಣದ ಸಮಯದಲಿ್ಲ  ಹಸು ಚಾಲ್ಲತ್ವಾಗಿ ನೀಡಿದ ಪರವಾನಗಿಗಳು / ನೀೋಂದಣಿಯನೆ್ನ  ಆನ್ ಲೈನ್ ಗೆ ಪರಿವತಿಿಸುವುದು ಹೇಗೆ? 

ಉತ್ು ರ:FBO ಗೊತಿ್ತಪಡಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿ [ಪರವಾನಗಿ ಪಾರ ಧಿಕಾರ] ಅಥವಾ ಆ ಪರ ದೇಶದ ನೀಂದಣಿ ಪಾರ ಧಿಕಾರವ್ನುು  ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು. ಗೊತಿ್ತಪಡಿಸಿದ 

ಅಧಿಕಾರಿ/ನೀಂದಣಿ ಪಾರ ಧಿಕಾರವು FoSCoS ಪೀಟಿಲ್ ನಲಿ್ಲ  ಆಫ್ ಲೈನ್ ನೀಡಿದ ಪರವಾನಗಿ / ನೀಂದಣಿಯ ವಿವ್ರಗಳನುು  ನಮೂದಿಸುತಿ್ದೆ. ಅದರ ನಂತ್ರ, 

ಅಗತ್ಯ ವಿದ್ದಾ ಗ, ಆನ್ ಲೈನ್ ಪರ ರ್ಕರ ಯೆಯ ಮೂಲಕ ಪರವಾನಗಿ/ನೀಂದಣಿಯನುು  ನವಿೀಕರಿಸಬಹುದು. 

 

 
Q3. ನೀವು ಹಸು ಚಾಲ್ಲತ್ವಾಗಿ ನೀಡಿದ ಪರವಾನಗಿಯನೆ್ನ  ಆನ್ ಲೈನ್ ಪರವಾನಗಿ ಮತ್ತು  ನೀೋಂದಣಿ ವಾ ವಸೆ್ಥ ಗೆ [FoScoS] 

ಪರಿವತಿಿಸುವ ಪಿ ಯೀಜನಗಳೇನ್ನ? 

ಉತ್ು ರ:FoSCoS ಪೀಟಿಲ್ ಇಮೇಲ್ ಮತಿ್ತ  sms ಮೂಲಕ ವಿವಿಧ ಅನುಸರಣೆಗಳ ಬಗೆೆ  FBO ಗಳಿಗೆ ನಯಮಿತ್ ಎಚಚ ರಿಕೆಗಳನುು  ಕಳುಹಿಸುತಿ್ದೆ. FBO ಗಳು ಕಾಲಕಾಲಕೆೆ  

ತ್ಮಮ  ಪರವಾನಗಿಗಳು / ನೀಂದಣಿಯಂದಿಗೆ ಲಗತಿ್ತ ಸಲಾದ ಅನುಸರಣೆಗಳನುು  ಟ್ರ್ರ ಯ ಕ್ ಮಾಡಲು ಸಾಧಯ ವಾಗುತಿ್ದೆ ಮತಿ್ತ  ಯಾವುದ್ದದರೂ ಇದಾ ರೆ ದಂಡವ್ನುು  

ತ್ಪಿ್ಪ ಸಬಹುದು. 

 

Q4. ಸಣಣ  ಆಹಾರ ವಾಾ ಪಾರ ನವಾಿಹಕರು ಯಾರು? FSSAI ನೀೋಂದಣಿ ಪಿ ಮಾಣಪತಿ್ ಕೆೆ  ಅಹಿತೆ ಏನ್ನ? ಉತ್ು ರ:ಸಣಣ  ಆಹಾರ ವಾಯ ಪಾರ 

ನವಾಿಹಕರು (FBO) ಸವ ತಃ ಯಾವುದೇ ಆಹಾರ ಪದ್ದಥಿವ್ನುು  ತ್ಯಾರಿಸುತಿ್ತರೆ ಅಥವಾ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತಿ್ತರೆ ಅಥವಾ ಸಣಣ  ಚಿಲಿರೆ ವಾಯ ಪಾರಿ, ವಾಯ ಪಾರಿ, 

ಸಂಚಾರಿ ಮಾರಾಟಗಾರ ಅಥವಾ ತ್ತತೆ್ತ ಲ್ಲಕ ಸಾಾ ಲ್ ಹೀಲಡ ರ್ ಅಥವಾ ಸಣಣ  ಪರ ಮಾಣದ ಅಥವಾ ಕಾಟೇಜ್ ಅಥವಾ ಆಹಾರ ವಾಯ ಪಾರ ಅಥವಾ ಸಣಣ  

ಆಹಾರ ವಾಯ ಪಾರ ನವಾಿಹಕರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಇತ್ರ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳುವಾರ್ಷಿಕ ವಹಿವಾಟು ರೂ. 12 ಲಕ್ಷಗಳುಮತಿ್ತ /ಅಥವಾ ಯಾರ 
 

i. 

ii 

iii 

 

ಆಹಾರ ಉತಿ್ ನು ಗಳ ಉತಿ್ತ ದನಾ ಸಾಮಥಯ ಿವು ದಿನಕೆೆ  100 ಕೆರ್ಜ ಅಥವಾ ಲ್ಲೀಟರ್ ಮಿೀರುವುದಿಲಿ , ಅಥವಾ 

ಹಾಲು ಸಂಗರ ಹಣೆ ಅಥವಾ ನವ್ಿಹಣೆ ಮತಿ್ತ  ಸಂಗರ ಹಣೆಯು ದಿನಕೆೆ  500 ಲ್ಲೀಟರ್ ಹಾಲು, ಅಥವಾ 

ವ್ಧೆ ಸಾಮಥಯ ಿವು ದಿನಕೆೆ  2 ದೊಡಡ  ಪಾರ ಣಿಗಳು ಅಥವಾ 10 ಸಣಣ  ಪಾರ ಣಿಗಳು ಅಥವಾ 50 ಕೀಳಿ ಪರಿ್ಕ ಗಳು ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ 

 

 

ಈ FBOಗಳು ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಅನುಸರಣೆ ವ್ಯ ವ್ಸೆ್ಥ  ಅಥವಾ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಕನೆಕ್ಾ  ಅಪಿ್ಪ ಕೇಶನ್ ನಲಿ್ಲ  ಅನವ ಯಿಸುವ್ ಮೂಲಕ FSSAI ನೀಂದಣಿ 

ಪರ ಮಾಣಪತ್ರ ವ್ನುು  ಪಡೆಯುವ್ ಅಗತ್ಯ ವಿದೆ. ಈ ನೀಂದಣಿ ಪರ ಮಾಣಪತ್ರ ವು QR ಕೀಡ್ ನಂದಿಗೆ ಎಂಬೆಡ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಮತಿ್ತ  2 (2xxxxxxxxxxxx) ನಂದ 

ಪಾರ ರಂಭವಾಗುವ್ 14-ಅಂರ್ಕಯ ನೀಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯಯ ಯಂದಿಗೆ FBO ಚಿತ್ರ ವ್ನುು  ಹಂದಿದೆ. 

 

Q5. ನನೆ  ಪರವಾನಗಿ/ನೀೋಂದಣಿಯನೆ್ನ  ಅಮಾನತ್ತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ರದುು ಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಾನ್ನ ಆಹಾರ ವಾಾ ಪಾರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನೆ್ನ  ನಲಿ್ಲ ಸಬೇಕೇ? 

ಉತ್ು ರ:ಅವ್ನ/ಅವ್ಳ ಪರವಾನಗಿ ಅಥವಾ ನೀಂದಣಿಯ ಅಮಾನತ್ತ ಅಥವಾ ರದಾ ತ್ತಯ ಮೇಲೆ, ಆಹಾರ ವಾಯ ಪಾರ ನವಾಿಹಕರು ತ್ಕ್ಷಣವೇ ಆಹಾರ ವಾಯ ಪಾರ ಚಟುವ್ಟಿಕೆಗಳನುು  

ನಲಿ್ಲ ಸಬೇಕಾಗುತಿ್ದೆ. ಅಮಾನತ್ತಗೊಳಿಸಿದ ಅಥವಾ ರದುಾ ಪಡಿಸಿದ ಪರವಾನಗಿ/ನೀಂದಣಿಯಲಿ್ಲ  ಯಾವುದೇ ಆಹಾರ ವಾಯ ಪಾರ ಚಟುವ್ಟಿಕೆಯನುು  ನಡೆಸುವುದು ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ 

ಚಟುವ್ಟಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಮತಿ್ತ  FSS ಕಾಯಿದೆ, 2006 ರ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ದಂಡದ ಕರ ಮಗಳನುು  ತೆಗೆದುಕಳುು ತಿ್ದೆ. 

 
Q6. ಆಹಾರವನೆ್ನ  ಬಡಿಸಲು ಅಥವಾ ಪಾಾ ಕೇಜೋಂಗ್ ಮಾಡಲು ಉದೆು ೀಶಿಸಲಾದ ಪಾತಿೆ ಗಳು/ಪಾಾ ಕೇಜೋಂಗ್ ವಸುು ಗಳಿಗೆ ನಾನ್ನ FSSAI ಪರವಾನಗಿಯನೆ್ನ  ಪಡೆಯಬೇಕೇ? 

 
ಉತ್ು ರ:ಇಲಿ . ಪಾತೆರ ಗಳು ಅಥವಾ ಪಾಯ ಕೇರ್ಜಂಗ್ ವ್ಸಿು ಗಳಿಗೆ FSSAI ಪರವಾನಗಿ/ನೀಂದಣಿ ಅಗತ್ಯ ವಿಲಿ  ಏಕೆಂದರೆ ಇವುಗಳು FSS ಕಾಯಿದೆ, 2006 ರ 

ಸ್ಥಕ್ಷನ್ 3(n) ಪರ ಕಾರ ಆಹಾರದ ವಾಯ ಖ್ಯಯ ನದ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ಒಳಗೊಂಡಿರುವುದಿಲಿ . 
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Q7. ನನೆ  ಪರವಾನಗಿಯನೆ್ನ  ರದುು ಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಾನ್ನ ಹೊಸ ಪರವಾನಗಿಗಾಗಿ ಅಜಿ ಸಲಿ್ಲ ಸಬಹುದೇ? 

ಉತ್ು ರ:ನಯಂತ್ರ ಣ 2.1.8 (3) ರ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ರದ್ದಾ ದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ 3 ತ್ತಂಗಳ ಅವ್ಧಿಯ ನಂತ್ರ, ಸುಧಾರಣೆ ಸೂಚನೆಯಲಿ್ಲ  

ಮಾಡಲಾದ ಎಲಿಾ  ಅವ್ಲೀಕನಗಳನುು  ಅನುಸರಿಸಿದರೆ, ಆಹಾರ ವಾಯ ಪಾರ ನವಾಿಹಕರು ನೀಂದಣಿ ಅಥವಾ 

ಪರವಾನಗಿಗಾಗಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪಾರ ಧಿಕಾರಕೆೆ  ಹಸ ಅರ್ಜಿಯನುು  ಮಾಡಬಹುದು. 

Q8. ನನೆ  ಅಜಿಯನೆ್ನ  ಕೆಲವು ಪಿ ಶೆ್ನ ಗಳೋಂದಿಗೆ ಹಿೋಂತಿರುಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಏನ್ ಮಾಡೀದು? ಅಥವಾ ನನೆ  ಅಜಿಯ ಸೆ್ಥ ತಿಯು 

'ಅಜಿಯನೆ್ನ  ಮಾಪಾಿಡು/ಸಂಪಾದನೆಗಾಗಿ ಹಿೋಂದಕೆೆ  ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ', ಈಗ ಹೇಗೆ ಮೋಂದುವರೆಯುವುದು? 

ಉತ್ು ರ:30 ದಿನಗಳೊಳಗೆ ಪರವಾನಗಿ ಅಥವಾ ನೀಂದಣಿ ಪಾರ ಧಿಕಾರವು ಎತಿ್ತರುವ್ ಪರ ಶ್ನು ಗಳಿಗೆ ಪರ ತ್ತರ್ಕರ ಯಿಸಿ. ಸಂಪಾದನೆ/ 

ಮಾಪಾಿಡುಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿಯು ಅರ್ಜಿದ್ದರರ ಡ್ಯಯ ಶ್ ಬೀಡ್ಿ ನಲಿ್ಲ  ಲಭಯ ವಿರುತಿ್ದೆ. ಅರ್ಜಿದ್ದರರು ಪರವಾನಗಿ ಅಥವಾ 

ನೀಂದಣಿ ಪಾರ ಧಿಕಾರಗಳ ಪರ ಶ್ನು ಗಳಿಗೆ ಪರ ತ್ತರ್ಕರ ಯಿಸದಿದಾ ರೆ, ಅರ್ಜಿಯನುು  ತ್ತರಸೆ ರಿಸಲಾಗುತಿ್ದೆ. 

 
Q9. ರೈಲೆೆ  ಆವರಣದ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ಆಹಾರ ವಾಾ ಪಾರ ನವಾಿಹಕರಿಗೆ ಯಾರು ಪರವಾನಗಿ ನೀಡುತ್ತು ರೆ? 

ಉತ್ು ರ:ಎಫ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಐ ಪರವಾನಗಿ/ರೈಲೆವ ಯ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ಆಹಾರ ಆವ್ರಣಗಳಿಗೆ ನೀಂದಣಿಯನುು  ಭಾರತ್ತೀಯ ರೈಲೆವ ೀಯ ಗೊತಿ್ತಪಡಿಸಿದ 

ಅಧಿಕಾರಿಗಳು/ನೀಂದಣಿ ಮಾಡುವ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಾಲಕಾಲಕೆೆ  ಆಹಾರ ಪಾರ ಧಿಕಾರದಿಂದ ಸೂಚಿಸಿದಂತೆ ನೀಡಲಾಗುತಿ್ದೆ. 

 
Q10. ಏರ್ ಪೀರ್ಟಿ/ಸ್ಥೀಪೀರ್ಟಿ ಆವರಣದ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ಆಹಾರ ವಾಾ ಪಾರ ನವಾಿಹಕರಿಗೆ FSSAI ಪರವಾನಗಿಯನೆ್ನ  ಯಾರು ನೀಡುತ್ತು ರೆ? 

ಉತ್ು ರ:ವಿಮಾನನಲಾಾ ಣ/ಹಡಗಲ್ಲನಲಿ್ಲರುವ್ ಆಹಾರ ಆವ್ರಣಗಳಿಗೆ FSSAI ಪರವಾನಗಿಯನುು  ಏರ್ ಪೀರ್ಟಿ ಆರೀಗಯ  ಅಧಿಕಾರಿಗಳು (APHO ಗಳು) 

ಅಥವಾ ಪೀರ್ಟಿ ಆರೀಗಯ  ಅಧಿಕಾರಿಗಳು (PHO) ಆಹಾರ ಪಾರ ಧಿಕಾರದಿಂದ ಗೊತಿ್ತಪಡಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು (DOs) ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತಿ್ತರೆ. 

APHO/PHO ಗಳನುು  DO ಗಳಾಗಿ ಸೂಚಿಸದ ವಿಮಾನ ನಲಾಾ ಣಗಳು/ಬಂದರುಗಳು, ಆಯಾ ಪರ ದೇಶದ ಕೇಂದಿರ ೀಯ ಪರವಾನಗಿ ಪಾರ ಧಿಕಾರ (CLA) 

ಪರವಾನಗಿ ನೀಡುತಿ್ದೆ. 

 

Q11. ಪರವಾನಗಿಯ ವವಧ ವಭಾಗಗಳು ಯಾವುವು? 
ಉತ್ು ರ:'FSS (ಪರವಾನಗಿ ಮತಿ್ತ  ನೀಂದಣಿ) ನಯಮಗಳು, 2011 ರ ಪರ ಕಾರ, 3 ಹಂತ್ದ ವ್ಯ ವ್ಸೆ್ಥ ಯಲಿ್ಲ  FBO ಗಳಿಗೆ ಪರವಾನಗಿಗಳು ಮತಿ್ತ  

ನೀಂದಣಿಗಳನುು  ನೀಡಲಾಗುತಿ್ದೆ ಅಂದರೆ ನೀಂದಣಿ, ರಾಜ್ಯ  ಪರವಾನಗಿ ಮತಿ್ತ  ಕೇಂದರ  ಪರವಾನಗಿ. ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತ್ತ ಅನುಸರಣೆ ವ್ಯ ವ್ಸೆ್ಥ ಯ 

(FoSCoS) ಮುಖಪುಟದಲಿ್ಲ  ಅಹಿತ್ತ ಮಾನದಂಡಗಳು ಲಭಯ ವಿದೆ. 

 
Q12. ನಾನ್ನ ನೀೋಂದಾಯಿತ್ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ/ಗೃಹ ಉದ್ಾ ೀಗ/ಮಹಿಳಾ ಉದ್ಾ ೀಗ/ ಸೆ  ಸಹಾಯ ಗುೋಂಪು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ 

ರಿೀತಿಯ ಸಕಾಿರಿ ನೀೋಂದಾಯಿತ್ ಸೊಸೈಟಿಗಾಗಿ ನನೆ  ಮನೆಯಿೋಂದಲೇ ಆಹಾರ ವಾಾ ಪಾರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನೆ್ನ  ಕೆಲಸ/ 

ತ್ಯಾರಿಸುವುದು ಅಥವಾ ನಡೆಸುತಿು ದೆು ೀನೆ. ನಾನ್ನ ನನಗಾಗಿ ಪಿ ತೆಾ ೀಕ FSSAI ನೀೋಂದಣಿಯನೆ್ನ  ಪಡೆಯಬೇಕೇ? 

ಉತ್ು ರ:FSSAI ವೈಡ್ ಆಡಿರ್ ಸಂಖ್ಯಯ  03-01/2012/Enf-I/FSSAI ದಿನಾಂಕ 21 ಜ್ನವ್ರಿ 2015 FSSAI ನೀಂದಣಿ ಪರ ಮಾಣಪತ್ರ ವ್ನುು  ಪಡೆಯಲು 

ವೈಯರಿ್ಕಕ ಸದಸಯ ರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತ್ತ ನೀಡಿದೆ. ಅವ್ನು/ಅವ್ಳು ಎಫ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಐನಂದಿಗೆ ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದಿರುವ್/ನೀಂದ್ದಯಿತ್ ಸಮಾಜ್ದ 

ನೀಂದ್ದಯಿತ್ ಸದಸಯ ರಾಗಿರಬೇಕು ಮತಿ್ತ  ಆದೇಶದಲಿ್ಲ  ಸೂಚಿಸಿರುವ್ ಎಲಿಾ  ಷರತಿ್ತ ಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟಿಾ ರಬೇಕು. 

 
Q13. ನನೆ  ಬಳಿ ಬೇಳೆಕಾಳುಗಳು/ಧಾನಾ ಗಳ ಮಿಲಿ್ಲೋಂಗ್ ಘಟಕವದೆ. ನಾನ್ನ ಯಾವ ರಿೀತಿಯ ಪರವಾನಗಿಯನೆ್ನ  ಪಡೆಯಬೇಕು? 

ಉತ್ು ರ:ಬೇಳೆಕಾಳುಗಳು/ಧಾನಯ ಗಳು ಇತ್ತಯ ದಿ ಮಿಲಿ್ಲಂಗ್ ಘಟಕವು ಮಾಯ ನುಫ್ಯಯ ಕಚ ರಿಂಗ್ ರಿೀತ್ತಯ ವಾಯ ಪಾರದ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ಬರುತಿ್ದೆ. ಈ ಮಿಲಿ್ಲಂಗ್ ಘಟಕಗಳು ಅವುಗಳ ಉತಿ್ತ ದನಾ 

ಸಾಮಥಯ ಿವ್ನುು  ಲೆರೆ್ಕ ಸದೆ ರಾಜ್ಯ  ಪರವಾನಗಿ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ಪರ ತೆಯ ೀಕವಾಗಿ ಒಳಗೊಂಡಿರುತಿ್ವೆ. 

 
Q14. ನಾನ್ನ 10 ಕೆ್ ೋಂತ್ ಹೆಚ್ಚು  ಆಹಾರ ಮಾರಾಟ ಯಂತಿ್ ಗಳನೆ್ನ  ಹೊೋಂದಿದು ರೆ, 12 ಲಕ್ಷಕೆ್ ೋಂತ್ ಹೆಚ್ಚು  ವಾರ್ಷಿಕ ವಹಿವಾಟು ಹೊೋಂದಿರುವ 

ಮೂರನೇ ವಾ ಕ್ು ಗಳು ನವಿಹಿಸುತಿು ದು ರೆ, ಯಾರು ನೀೋಂದಣಿ ಪಡೆಯಬೇಕು? 

ಉತ್ು ರ:ಒಂದು ವೇಳೆ ಆಹಾರ ವಿತ್ರಣಾ ಯಂತ್ರ ವು ರೂ.12 ಲಕ್ಷರೆ್ಕ ಂತ್ ಹೆಚಿಚ ನ ವಾರ್ಷಿಕ ವ್ಹಿವಾಟು ಹಂದಿರುವ್ ಸಂದಭಿದಲಿ್ಲ , ಅದು FSSAI 

ಯಂದಿಗೆ ಪರವಾನಗಿಯನುು  ಹಂದಿರುತಿ್ದೆ. ರೂ.12 ಲಕ್ಷದವ್ರೆಗಿನ ವಾರ್ಷಿಕ ವ್ಹಿವಾಟು ಹಂದಿರುವ್ ವಿತ್ರಣಾ ಯಂತ್ರ ಗಳಿಗೆ, ಪೀಷಕ ಘಟಕವು 

08ನೇ ಜುಲೈ 2019 ಮತಿ್ತ  19ನೇ ಸ್ಥಪ್ಾ ಂಬರ್ 2019 ರಂದು ಹರಡಿಸಲಾದ 15(6)2018/FLRS/RCD/FSSAI ಸಂಖ್ಯಯ ಯ FSSAI ಆದೇಶಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ 

FSSAI ಪರವಾನಗಿಯನುು  ಪಡೆಯಬೇಕು. . 

 

Q15. ರಫ್ತು  ಮಾಡಲು FSSAI ನೋಂದ NOC ಅಗತ್ಾ ವದೆಯೇ? 

ಉತ್ು ರ:ಇಲಿ , ಭಾರತ್ದಿಂದ ಆಹಾರ ಉತಿ್ ನು ಗಳನುು  ರಫಿ್ತ  ಮಾಡಲು ಭಾರತ್ತೀಯ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತಿ್ತ  ಗುಣಮಟಾ  

ಪಾರ ಧಿಕಾರದಿಂದ NOC ಅಗತ್ಯ ವಿಲಿ  ಆದರೆ ರಫಿ್ತ ದ್ದರರು FSSAI ಪರವಾನಗಿಯನುು  ತೆಗೆದುಕಳು ಬೇಕಾಗುತಿ್ದೆ. 



ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಅನುಸರಣೆ ವ್ಯ ವ್ಸೆ್ಥ  (https://foscos.fssai.gov.in) 

ಪುಟ3ನ18 05 ರಂದು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆನೇಏಪಿ್ರ ಲ್ 2022 

 

 

 

Q16. ಆನ್ ಲೈನ್ ಅಜಿಯನೆ್ನ  ಸಲಿ್ಲ ಸ್ಥದ ನಂತ್ರ ಪರವಾನಗಿಗಾಗಿ ಪಿಾ ದೇಶಿಕ/ರಾಜಾ  ಕಚೇರಿಗಳಲಿ್ಲ  ಭೌತಿಕ ದಾಖಲೆಗಳನೆ್ನ  

ಸಲಿ್ಲ ಸುವ ಅಗತ್ಾ ವದೆಯೇ? 

ಉತ್ು ರ:ಇಲಿ , ಕೇಂದರ /ರಾಜ್ಯ  ಪರವಾನಗಿಗಾಗಿ ಪಾರ ದೇಶಿಕ/ರಾಜ್ಯ  ಕಚೇರಿಗಳಲಿ್ಲ  ಭೌತ್ತಕ ದ್ದಖಲೆಗಳನುು  ಸಲಿ್ಲ ಸುವ್ ಅಗತ್ಯ ವಿಲಿ . 

 
Q17. ಪರವಾನಗಿಯನೆ್ನ  ಮಾಪಿಡಿಸಲು ಶುಲೆ  ಎಷ್ಟು ? 

ಉತ್ು ರ:ಪರವಾನಗಿ ಪರ ಮಾಣಪತ್ರ ದಲಿ್ಲ  (ಫ್ಯರ್ಮಿ ಸಿ) ಒಳಗೊಂಡಿರುವ್ ಮಾಹಿತ್ತಯನುು  ಬದಲಾಯಿಸುವ್ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವ್ಣೆಯಿದಾ ರೆ, ಆಹಾರ ವಾಯ ಪಾರ 

ನವಾಿಹಕರು ಶುಲೆ ದೊಂದಿಗೆ ಪರವಾನಗಿಯನುು  ಮಾಪಿಡಿಸಲು ಅರ್ಜಿ ಸಲಿ್ಲ ಸುತಿ್ತರೆರೂ. 1000 ಪಿ ಸ್ ಡಿಫರೆನಿ ಯಲ್ ಶುಲೆ ವು ಉನೆ ತಿೀಕರಣದ 

ಸಂದರ್ಿದಲಿ್ಲ  ವಾರ್ಷಿಕ ಪರವಾನಗಿ ಶುಲೆ ದಲಿ್ಲನ ವಾ ತ್ತಾ ಸಕೆೆ  ಸಮಾನವಾಗಿರುತ್ು ದೆ. 

ಶುಲೆ ವಲಿ ನಮೂನೆ IX ನಾಮಿನಯಲಿ್ಲನ ಬದಲಾವ್ಣೆ (ಪರವಾನಗಿಯ ಷರತಿ್ತ ಗಳನುು  ಅನುಸರಿಸಲು ಜ್ವಾಬಾಾ ರರಾಗಿರುವ್ ವ್ಯ ರಿ್ಕ ) ಅಥವಾ 

ಯಾವುದೇ ಪೀಷಕ ದ್ದಖಲೆಗಳಂತ್ಹ ಫ್ಯರ್ಮಿ-ಅಲಿದ C ವಿವ್ರಗಳನುು  ಮಾಪಿಡಿಸಲು ಅಗತ್ಯ ವಿದೆ. 

 
Q18. ಆಮದುದಾರರ IEC ಕೊೀಡ್ ನ ಪುನರಾವತ್ಿನೆಯನೆ್ನ  ಅನ್ನಮತಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ? 

ಉತ್ು ರ:ಆಮದುದ್ದರನು ಈ ನದಿಿಷಾ  IEC ಬಳಸಿದ ಅರ್ಜಿಯನುು  (ಸಂಪೂಣಿ ಅಥವಾ ಅಪೂಣಿ) ಅಥವಾ ಸರೆಂಡರ್ ಪರವಾನಗಿಯನುು  ಅಳಿಸದ 

ಹರತ್ತ ಅದೇ IEC ಯಂದಿಗೆ ಮತಿ್ಂದು ಅರ್ಜಿಯನುು  ಸಲಿ್ಲ ಸಲು ಸಾಧಯ ವಿಲಿ . 

 

Q19. ನಾನ್ನ ನನೆ  ಆಹಾರ ವಾಾ ಪಾರವನೆ್ನ  ಮಚ್ಚು ದೆು ೀನೆ. FSSAI ಪರವಾನಗಿ/ನೀೋಂದಣಿಯನೆ್ನ  ಸರೆೋಂಡರ್ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ? ಉತ್ು ರ: 

ಪರವಾನಗಿ/ನೀಂದಣಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲಿ್ಲ ಸಿದ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತ್ತ ಅನುಸರಣೆ ವ್ಯ ವ್ಸೆ್ಥ  (FoScoS) ಖ್ಯತೆಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡುವ್ ಮೂಲಕ ಪರವಾನಗಿ ಅಥವಾ 

ನೀಂದಣಿಯನುು  ಸಲಿ್ಲ ಸಲು ನೀವು ಆನ್ ಲೈನ್ ನಲಿ್ಲ  ಅರ್ಜಿ ಸಲಿ್ಲ ಸಬೇಕಾಗುತಿ್ದೆ. ಸಂಬಂಧಪಟಾ  ಪಾರ ಧಿಕಾರದ ಅನುಮೀದನೆಯ ನಂತ್ರ, ಅದನುು  

ಸರೆಂಡಡ್ಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತಿ್ದೆ. 

 
Q20. ಮಾಲ್ಲೀಕನ ಮರಣದ ಸಂದರ್ಿದಲಿ್ಲ  ಒಬಬ  ಮಾಲ್ಲೀಕರಿೋಂದ ಇನೆ ಬಬ ರಿಗೆ ಪರವಾನಗಿಯನೆ್ನ  ವಗಾಿಯಿಸುವುದು ಹೇಗೆ? 

ಉತ್ು ರ:ಮಾಲ್ಲೀಕನ ಮರಣದ ಸಂದಭಿದಲಿ್ಲ  ಪರವಾನಗಿಯನುು  ವ್ಗಾಿಯಿಸಬಹುದು. ವ್ಗಾಿವ್ಣೆ ಅರ್ಜಿಯನುು  ಆನ್ ಲೈನ್ ನಲಿ್ಲ  ಮಾಡಬಹುದು. ಪರವಾನಗಿಯನುು  

ವ್ಗಾಿಯಿಸಲು, ಮರಣ ಪರ ಮಾಣಪತ್ರ  ಮತಿ್ತ  ಕಾನೂನು ಉತಿ್ರಾಧಿಕಾರಿಯ ಪುರಾವೆ ಅಗತ್ಯ ವಿದೆ. 

 

Q21. ಪರವಾನಗಿ/ನೀೋಂದಣಿ ಪಿಾ ಧಿಕಾರದ ಆದೇಶದ ವರುದಧ  ಹೇಗೆ ಮತ್ತು  ಎಲಿ್ಲ  ಮೇಲಮ ನವ ಸಲಿ್ಲ ಸಬೇಕು? ಉತ್ು ರ: FSS 

ಕಾಯಿದೆ, 2006 ರ ಸ್ಥಕ್ಷನ್ 32 (4) ಮತಿ್ತ  32(5) ಅಡಿಯಲಿ್ಲ , ಪರವಾನಗಿ/ನೀಂದಣಿ ಪಾರ ಧಿಕಾರದ ನಧಾಿರದಿಂದ ಬಾಧಿತ್ರಾದ ಯಾವುದೇ 

ವ್ಯ ರಿ್ಕ , ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಆಯುಕಿರಿಗೆ ಮೇಲಮ ನವಿ ಸಲಿ್ಲ ಸಬಹುದು, ಅವ್ರ ನಧಾಿರವು ಅಂತ್ತಮವಾಗಿರುತಿ್ದೆ. ಅಂತ್ಹ ಮನವಿಯನುು  

ತ್ರಬಹುದ್ದದ ಅವ್ಧಿಯು ನಧಾಿರದ ಸೂಚನೆಯನುು  ನೀಡಿದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಹದಿನೈದು ದಿನಗಳು. ಸುಧಾರಣಾ ಸೂಚನೆಯ ವಿರುದಧ  

ಮೇಲಮ ನವಿಯ ಸಂದಭಿದಲಿ್ಲ  ಅದು 15 ದಿನಗಳು ಅಥವಾ ಸುಧಾರಣೆ ಸೂಚನೆಯಲಿ್ಲ  ನದಿಿಷಾ ಪಡಿಸಿದ ಅವ್ಧಿ, ಯಾವುದು ಮದಲು 

ಮುಕಿಾಯಗೊಳುು ತಿ್ದೆ. 

 
Q22. ಯಾವ ಅೋಂಶಗಳ ಮೇಲೆ, ನನೆ  ಆಹಾರ ವಾ ವಹಾರದ ತ್ಪಾಸಣೆಯನೆ್ನ  ನಡೆಸಲಾಗುವುದು? 

ಉತ್ು ರ:ಎಫ್ ಎಸ್ ಎಸ್ (ಆಹಾರ ವ್ಯ ವ್ಹಾರಗಳ ಪರವಾನಗಿ ಮತಿ್ತ  ನೀಂದಣಿ) ನಯಮಾವ್ಳಿಗಳು, 2011 ರ ವೇಳಾಪಟಿಾ  4 ರಲಿ್ಲ  

ಉಲಿೆ ೀಖಿಸಿರುವಂತೆ ನೈಮಿಲಯ  ಮತಿ್ತ  ನೈಮಿಲಯ ದ ಅಗತ್ಯ ತೆಗಳ ಅಂಶಗಳ ಮೇಲೆ ತ್ಪಾಸಣೆಗಳನುು  ನಡೆಸಲಾಗುತಿ್ದೆ. ಪರಿವಿೀಕ್ಷಕರು ಬಳಸುವ್ 

ವಾಯ ಪಾರದ ಪರ ಕಾರದ ಪರ ಮಾಣಿತ್ ತ್ಪಾಸಣೆ ಪರಿಶಿೀಲನಾ ಪಟಿಾ ಗಳು ವೇಳಾಪಟಿಾ  4 ಅವ್ಶಯ ಕತೆಗಳನುು  ಆಧರಿಸಿವೆ ಮತಿ್ತ  ಅವು ಲಭಯ ವಿವೆ. 

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

 
Q23. ಸುಧಾರಣೆ ಸೂಚನೆಯನೆ್ನ  ಸೆ್ಥ ೀಕರಿಸಲು ನಾನ್ನ ಯಾವ ಕಿ ಮಗಳನೆ್ನ  ತೆಗೆದುಕೊಳಳ ಬೇಕು? 

ಉತ್ು ರ:ಸುಧಾರಣಾ ಸೂಚನೆಯನುು  ಸಿವ ೀಕರಿಸಿದ ನಂತ್ರ, ಸಂಬಂಧಿತ್ ಪಾರ ಧಿಕಾರದಿಂದ ಸುಧಾರಣೆಗಾಗಿ ನೀಡಿದ ಸಲಹೆಗಳ ಮೇಲೆ ನೀವು 

ಕಾಯಿನವ್ಿಹಿಸಬೇಕಾಗುತಿ್ದೆ. ಅನುಸರಣೆ ವ್ರದಿಯನುು  ಸಲಿ್ಲ ಸಲು ಸಂಬಂಧಪಟಾ  ಪಾರ ಧಿಕಾರದಿಂದ ಕನಷಠ  14 ದಿನಗಳನುು  

ನೀಡಲಾಗುತಿ್ದೆ. 

ಸುಧಾರಣಾ ಸೂಚನೆ ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧಿತ್ ಪಿಾ ಧಿಕಾರದ ಯಾವುದೇ ನಧಾಿರದಿೋಂದ ನೀವು ಬಾಧಿತ್ರಾಗಿದು ರೆ, ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು  

ಗುಣಮಟು  ಕಾಯಿದೆ, 2006 ರ ಸ್ಥಕ್ಷನ್ 32 ರ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ನೀವು ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಆಯುಕು ರಿಗೆ ಮೇಲಮ ನವ ಸಲಿ್ಲ ಸಬಹುದು, ಅವರ ನಧಾಿರವು 

ಅೋಂತಿಮವಾಗಿರುತ್ು ದೆ. 

https://fssai.gov.in/cms/inspection-matrices.php
https://fssai.gov.in/cms/inspection-matrices.php
https://fssai.gov.in/cms/inspection-matrices.php
https://fssai.gov.in/cms/inspection-matrices.php
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Q24. ನನೆ  ಪರವಾನಗಿ/ನೀೋಂದಣಿಯನೆ್ನ  ಅಮಾನತ್ತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಮಾನತ್ತ ಹೇಗೆ ಹಿೋಂಪಡೆಯಬಹುದು? 

ಉತ್ು ರ:ಅಮಾನತ್ತಗೊಳಿಸುವುದಕೆಾ ಗಿ ಆಹಾರ ವಾಯ ಪಾರ ನವಾಿಹಕರಿಗೆ (ಎಫ್ ಬಿಒ) ನೀಡಲಾದ ಸುಧಾರಣಾ ಸೂಚನೆಯಲಿ್ಲ , ಅಮಾನತ್ತಗೆ 

ಕಾರಣವ್ನುು  ನೀಡಲಾಗಿದೆ. FBO ಸುಧಾರಣಾ ಸೂಚನೆಯಲಿ್ಲ  ನದೇಿಶಿಸಿದಂತೆ ಪರಿಹಾರ ಕರ ಮಗಳನುು  ತೆಗೆದುಕಳುು ವ್ ಅಗತ್ಯ ವಿದೆ ಮತಿ್ತ  

ಪರವಾನಗಿ ಪಾರ ಧಿಕಾರಕೆೆ  ತ್ತಳಿಸುತಿ್ದೆ. FBO ತೆಗೆದುಕಂಡ ಕರ ಮಗಳ ಬಗೆೆ  ತೃಪಿರಾಗಿದಾ ರೆ, ಪರವಾನಗಿ ಪಾರ ಧಿಕಾರವು ತ್ಪಾಸಣೆ 

ನಡೆಸುವುದರಂದಿಗೆ ಅಥವಾ ಇಲಿದೆಯೇ ಅಮಾನತ್ತಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯನುು  ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು. ಎಫ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಆಕ್ಾ , 2006 ರ ಸ್ಥಕ್ಷನ್ 32(4) ರ 

ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ಎಫ್ ಬಿಒ ಸುಧಾರಣಾ ಸೂಚನೆಯ ವಿರುದಧ  ಮೇಲಮ ನವಿ ಸಲಿ್ಲ ಸಬಹುದು. 

Q25. FoSCoS ತ್ತೋಂತಿಿ ಕ ಸಹಾಯಕೆಾ ಗಿ FBO ಎಲಿ್ಲ  ಸಂಪಕ್ಿಸಬಹುದು? 

ಉತ್ು ರ:FBO ಟೀಲ್ ಫ್ರ ೀ ಹೆಲಿ್  ಡೆಸೆ್  ಸಂಖ್ಯಯ  1800112100 ಅನುು  ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಅವ್ರ ಪರ ಶ್ನು ಯನುು  ಮೇಲ್ ಮಾಡಬಹುದು 

helpdeskfoscos@fssai.gov.in. ಇದಲಿದೆ, ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತಿ್ತ  ಅನುಸರಣೆ ವ್ಯ ವ್ಸೆ್ಥ ಯ (FoScoS) ಮುಖಪುಟವು "ಹೇಗೆ ಅನವ ಯಿಸಬೇಕು" ಎಂದು 

ತ್ೀರಿಸುತಿ್ದೆ, ಇದು ಆಹಾರ ವಾಯ ಪಾರ ನವಾಿಹಕರಿಗೆ ಕೇಂದರ /ರಾಜ್ಯ  ಪರವಾನಗಿ ಮತಿ್ತ  ನೀಂದಣಿಗಾಗಿ ಸವ ತಃ ಅರ್ಜಿ ಸಲಿ್ಲ ಸಲು ಹಂತ್ ಹಂತ್ವಾಗಿ 

ಮಾಹಿತ್ತಯನುು  ಒದಗಿಸುತಿ್ದೆ. 

 
Q26. ನನೆ  ಅಪಿ್ರ ಕೇಶನ್ ನ ಹಂತ್ಗಳು/ಸೆ್ಥ ತಿಯ ಬಗೆೆ  ನನಗೆ ಹೇಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ು ದೆ? 

ಉತ್ು ರ:ಅರ್ಜಿಯ ಪರ ರ್ಕರ ಯೆಯ ಹಲವು ಹಂತ್ಗಳಲಿ್ಲ  ಅರ್ಜಿದ್ದರರಿಗೆ SMS/ಇಮೇಲ್ ಎಚಚ ರಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ತ್ತಳಿಸಲಾಗುತಿ್ದೆ. ಇದಲಿದೆ ಅರ್ಜಿದ್ದರರು 

FoSCoS ನಲಿ್ಲ  "ಟ್ರ್ರ ಯ ಕ್ ಅಪಿ್ಪ ಕೇಶನ್ ಸ್ಥಾ ೀಟಸ್" ಸೌಲಭಯ ವ್ನುು  ಬಳಸಿಕಂಡು ಸೆಿ ತ್ತಯನುು  ಪಡೆಯಬಹುದು. 

 
Q27. ಅವಧಿ ಮಗಿದ ನಂತ್ರ ನಮಮ  ಪರವಾನಗಿ/ನೀೋಂದಣಿಯನೆ್ನ  ನವೀಕರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ? 

ಉತ್ು ರ:ಆಹಾರ ವಾಯ ಪಾರ ನವಾಿಹಕರು FSSAI ಪರವಾನಗಿ/ನೀಂದಣಿಯನುು  ಮುಕಿಾಯ ದಿನಾಂಕದ ನಂತ್ರವೂ ಈ ಕೆಳಗಿನ 

ದಂಡಗಳೊಂದಿಗೆ ನವಿೀಕರಿಸಬಹುದು: 

ಎ. ಈ ಅವ್ಧಿಯಲಿ್ಲ  ಅಸಿಿತ್ವ ದಲಿ್ಲರುವ್ ವಾರ್ಷಿಕ ಪರವಾನಗಿ/ನೀಂದಣಿ ಶುಲೆ ದ ಮೂರು ಪಟುಾ  - ಮೂಲ ಮುಕಿಾಯ ದಿನಾಂಕದಿಂದ 1 ನೇ ದಿನದಿಂದ 90 ನೇ 

ದಿನದವ್ರೆಗೆ. 

ಬಿ. ಅಸಿಿತ್ವ ದಲಿ್ಲರುವ್ ವಾರ್ಷಿಕ ಪರವಾನಗಿ/ನೀಂದಣಿ ಶುಲೆ ದ ಹೆಚ್ಚಚ ವ್ರಿ ಎರಡು ಬಾರಿ (ಅಂದರೆ ಒಟುಾ  5 ಬಾರಿ) ಅವ್ಧಿಯಲಿ್ಲ  - ಮೂಲ ಮುಕಿಾಯ 

ದಿನಾಂಕದಿಂದ 91 ನೇ ದಿನದಿಂದ 180 ನೇ ದಿನದವ್ರೆಗೆ. 

29ನೇ ಅಕಾ ೀಬರ್, 2021 ದಿನಾಂಕದ FSSAI ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯಯ  15(31)2020/FoSCoS/RCD/FSSAIpt4 ಅನುು  ನೀಡಿ. 

 
Q28. ಆನ್ ಲೈನ್ ನಲಿ್ಲ  ಲರ್ಾ ವರುವ ಪಾವತಿ ಆಯೆ್ಕ ಗಳು ಯಾವುವು? 

ಉತ್ು ರ:ಕೆರ ಡಿರ್ಟ ಕಾಡ್ಿ, ಡೆಬಿರ್ಟ ಕಾಡ್ಿ ಮತಿ್ತ  ಆನ್ ಲೈನ್ ನೆರ್ಟ ಬಾಯ ಂರ್ಕಂಗ್ ಸೌಲಭಯ ದ ಮೂಲಕ ಆನ್ ಲೈನ್ ನಲಿ್ಲ  ಪಾವ್ತ್ತ ಮಾಡಬಹುದು. 

 
Q29. ಯಾವ ಸಂದರ್ಿಗಳಲಿ್ಲ  ಅಜಿಯನೆ್ನ  ತಿರಸೆ ರಿಸಲಾಗುತ್ು ದೆ? 

ಉತ್ು ರ:30 ದಿನಗಳ ನಗದಿತ್ ಸಮಯದೊಳಗೆ ಅಗತ್ಯ  ಮಾಹಿತ್ತಯನುು  ಒದಗಿಸದಿದಾ ಲಿ್ಲ  ಅಥವಾ ಅರ್ಜಿ ಸಲಿ್ಲ ಸಿದ ಅರ್ಜಿಯು 

ಸಮಥಿವಾಗಿಲಿ  ಮತಿ್ತ  ನೀಡಲು ಸಾಧಯ ವಿಲಿ  ಎಂದು ಮನವ್ರಿಕೆಯಾದ ಸಂದಭಿದಲಿ್ಲ  ಪರವಾನಗಿ ಅಧಿಕಾರಿಯು ಅರ್ಜಿಯನುು  

ತ್ತರಸೆ ರಿಸಬಹುದು. ಪರವಾನಗಿಯನುು  ನರಾಕರಿಸುವ್ ಮದಲು ಅರ್ಜಿದ್ದರರಿಗೆ ಕೇಳಲು ಅವ್ಕಾಶವ್ನುು  ನೀಡಲಾಗುತಿ್ದೆ ಮತಿ್ತ  

ನರಾಕರಣೆಯ ಕಾರಣಗಳನುು  ಲ್ಲಖಿತ್ವಾಗಿ ದ್ದಖಲ್ಲಸಬೇಕು. 

 
Q30. ಔಷಧಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು  ವೈದಾ ಕ್ೀಯ ಮಳಿಗೆಗಳು ಆರೀಗಾ  ಪೂರಕಗಳು ಅಥವಾ ನ್ಯಾ ಟಿ್ರ ಸುಾ ಟಿಕಲ್ ಉತ್ಪ ನೆ ಗಳನೆ್ನ  ಮಾರಾಟ 

ಮಾಡುತಿು ದು ರೆ FSSAI ಪರವಾನಗಿ ಅಥವಾ ನೀೋಂದಣಿಗೆ ಅಜಿ ಸಲಿ್ಲ ಸಬೇಕೇ? 

ಉತ್ು ರ:ಆರೀಗಯ  ಪೂರಕಗಳು ಅಥವಾ ನೂಯ ಟ್ರ್ರ ಸುಯ ಟಿಕಲ್ ಉತಿ್ ನು ಗಳನುು  ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ್ ಔಷಧಾಲಯಗಳು ಅಥವಾ ವೈದಯ ರ್ಕೀಯ ಅಂಗಡಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲಿಾ  ಆಹಾರ 

ವಾಯ ಪಾರ ನವಾಿಹಕರು FSSAI ಪರವಾನಗಿ ಅಥವಾ ನೀಂದಣಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲಿ್ಲ ಸಬೇಕಾಗುತಿ್ದೆ. 

 

Q31. ಕಂಪನ ಅಥವಾ ಸಂಸೆ್ಥ ಯ ಒೋಂದೇ ಹೆಸರಿನೋಂದಿಗೆ ಒೋಂದಕೆ್ ೋಂತ್ ಹೆಚ್ಚು  ರಾಜಾ ಗಳಲಿ್ಲ  ಆಹಾರ ವಾಾ ಪಾರವನೆ್ನ  

ನಡೆಸಲು FSSAI ಪರವಾನಗಿ ಅಗತ್ಾ ತೆ ಏನ್ನ? 

ಉತ್ು ರ:ಫ್ತಡ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಆಪರೇಟರ್ (FBO) ತ್ನು  ಆಹಾರ ವಾಯ ಪಾರದ ಆವ್ರಣವ್ನುು  ಎರಡು ಅಥವಾ ಎರಡರೆ್ಕ ಂತ್ ಹೆಚ್ಚಚ  ರಾಜ್ಯ ಗಳಲಿ್ಲ  ಹಂದಿದಾ ರೆ, 

ಪರ ತ್ತ ಘಟಕ/ಆವ್ರಣಕೆೆ  ಪರವಾನಗಿ/ನೀಂದಣಿ ಜೊತೆಗೆ ತ್ನು  ನೀಂದ್ದಯಿತ್ ಕಛೇರಿ ಅಥವಾ ಪರ ಧಾನ ಕಛೇರಿಗಾಗಿ ಅವ್ನು ಕೇಂದರ  

ಪರವಾನಗಿಯನುು  ಪಡೆಯಬೇಕಾಗುತಿ್ದೆ. ಪರ ತ್ತ ಘಟಕ/ಆವ್ರಣಕೆೆ  ಪರ ತೆಯ ೀಕ ಪರವಾನಗಿ ಅಥವಾ ನೀಂದಣಿಯನುು  ಆ ಘಟಕದ ಸಾಮಥಯ ಿ ಅಥವಾ 

ವ್ಹಿವಾಟನುು  ಅವ್ಲಂಬಿಸಿ, ಸಂಬಂಧಪಟಾ  ಕೇಂದರ  ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯ  ಪರವಾನಗಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಪಡೆಯಬೇಕು. ಇದಲಿದೆ, ನೀೋಂದಾಯಿತ್ 

ಕಛೇರಿ/ಮಖಾ  ಕಛೇರಿ ಆವರಣದಲಿ್ಲ  ಯಾವುದೇ ಆಹಾರ ವಾಾ ಪಾರ ಚಟುವಟಿಕೆಯನೆ್ನ  ನಡೆಸ್ಥದರೆ, ಅದನೆ್ನ  ಮಖಾ  ಕಛೇರಿ 

ಪರವಾನಗಿಯಲಿ್ಲ  ಸಹ ಸಂಯೀಜಸಲಾಗುತ್ು ದೆ. 

mailto:helpdesk-foscos@fssai.gov.in
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Q32. ಯಾವ ಸಂದರ್ಿಗಳಲಿ್ಲ  ಗೊತ್ತು ಪಡಿಸ್ಥದ ಅಧಿಕಾರಿ (DO) FSSAI ಪರವಾನಗಿ ಅಥವಾ ನೀೋಂದಣಿಯನೆ್ನ  ಅಮಾನತ್ತಗೊಳಿಸಬಹುದು 

ಅಥವಾ ರದುು ಗೊಳಿಸಬಹುದು? 

ಉತ್ು ರ:ಆಹಾರ ವಾಯ ಪಾರ ನವಾಿಹಕರು (FBO) ಸುಧಾರಣಾ ಸೂಚನೆಯನುು  ಅನುಸರಿಸದಿದಾ ರೆ DO ಪರವಾನಗಿಯನುು  

ಅಮಾನತ್ತಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಶೀಕಾಸ್ ನೀಟಿಸ್ ನೀಡುವ್ ಮೂಲಕ FBO ಗೆ ಅವ್ಕಾಶ ನೀಡಿದ ನಂತ್ರ DO 

ಅಮಾನತ್ತಗೊಂಡ ಪರವಾನಗಿಯನುು  ರದುಾ ಗೊಳಿಸಬಹುದು. 

 

Q33. ಕೇೋಂದಿ  ಸಕಾಿರದ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ಬರುವ ಅಡುಗೆ ಸೆ್ಥ ಪನೆಗೆ ಪರವಾನಗಿ ಅಗತ್ಾ ವದೆಯೇ?  

ಉತ್ು ರ:ಹೌದು, ರೈಲೆವ , ವಿಮಾನ ನಲಾಾ ಣ, ಬಂದರು ಮತಿ್ತ  ರಕ್ಷಣಾ ಇತ್ತಯ ದಿಗಳಂತ್ಹ ಕೇಂದರ  ಸಕಾಿರದ ಅಡಿಯಲಿ್ಲದಾ  

ಎಲಿಾ  ಅಡುಗೆ ಸಂಸೆ್ಥ ಗಳು ಸಹ FSSAI ನಂದ ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆಯಬೇಕು. 

 
Q34. ನಾವು ಆಹಾರ ಸೇಪಿಡೆಗಳು, ಕ್ಣೆ ಗಳು ಮತ್ತು  ಸಂಸೆ ರಣಾ ಸ್ಥಧನಗಳನೆ್ನ  ಮಾತಿ್  ತ್ಯಾರಿಸುತೆು ೀವೆ. ನನಗೆ FSSAI ನೋಂದ ಪರವಾನಗಿ 

ಬೇಕೇ? 

 
ಉತ್ು ರ:ಹೌದು, ಎಫ್ ಬಿಒಗಳ ಉತಿ್ತ ದನಾ ಉತಿ್ ನು ಗಳ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ಒಳಗೊಂಡಿದೆಆಹಾರ ವಗಿಕೆೆ  ಸೇರಿಸಲಾದ ಪದಾಥಿಗಳು [ಆಹಾರ 

ಉತ್ಪ ನೆ  ವಗಿ - 99]ಆಹಾರ ಸೇಪಿಡೆಗಳು, ರ್ಕಣವ ಗಳು, ಸಂಸೆ ರಣಾ ಸಾಧನಗಳು, ಪೀಷಕಾಂಶಗಳು, ಫಿ್ೀರಿಂಗ್ ಏಜಂರ್ಟ ಗಳು, ರ್ಕರ ಯಾತ್ಮ ಕ 

ಪದ್ದಥಿಗಳು ಇತ್ತಯ ದಿ, ಅಹಿತ್ತ ಮಾನದಂಡಗಳ ಪರ ಕಾರ FSSAI ಪರವಾನಗಿ/ನೀಂದಣಿಯನುು  ಪಡೆಯಬೇಕು. 

Q35. FSSAI ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆಯಲು 100% ರಫ್ತು  ಘಟಕಗಳಿಗೆ ಇದು ಕಡ್ಡಾ ಯವೇ? 

ಉತ್ು ರ:ಹೌದು, ಆಹಾರ ಉತಿ್ ನು ಗಳ ರಫಿ್ತ  ಮತಿ್ತ  ಆಮದು ಎರಡಕೆ್ಕ  FSSAI ಪರವಾನಗಿ ಕಡ್ಯಡ ಯವಾಗಿದೆ. ನಮಮ  ರಫಿ್ತ  ಘಟಕಕೆಾ ಗಿ ನೀವು FSSAI 

ಕೇಂದರ  ಪರವಾನಗಿಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲಿ್ಲ ಸಬೇಕಾಗುತಿ್ದೆ. 

 
Q36. ನಾನ್ನ ಭಾರತ್ದಲಿ್ಲ  ಮಾರಾಟಕೆೆ  ಆಹಾರ ಪದಾಥಿಗಳನೆ್ನ  ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳಳ ಲು ಬಯಸುತೆು ೀನೆ. ನನಗೆ FSSAI ನೋಂದ ಪರವಾನಗಿ ಬೇಕೇ? 

ಉತ್ು ರ:ಹೌದು, ಭಾರತ್ದಲಿ್ಲ  ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಆಹಾರ ಉತಿ್ ನು ಗಳನುು  ಆಮದು ಮಾಡಿಕಳು ಲು DGFT ಯಿಂದ ಆಮದು ರಫಿ್ತ  ಕೀಡ್ 

ಪರ ಮಾಣಪತ್ರ ದಲಿ್ಲ  ನಮೂದಿಸಿರುವ್ ವಿಳಾಸದಲಿ್ಲ  ನೀವು FSSAI ನ ಕೇಂದರ  ಪರವಾನಗಿಯನುು  ಪಡೆಯಬೇಕು. 

 
Q37. FSSAI ಪರವಾನಗಿ/ನೀೋಂದಣಿಯನೆ್ನ  ಅನೆ ಯಿಸಬಹುದಾದ ಗರಿಷಠ  ಅವಧಿ ಯಾವುದು? ಉತ್ು ರ:FSSAI 

ಪರವಾನಗಿಯನುು  1 ವ್ಷಿದಿಂದ ಗರಿಷಠ  5 ವ್ಷಿಗಳವ್ರೆಗೆ ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಅನವ ಯಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ನವಿೀಕರಿಸಬಹುದು. 

 
Q38. FSSAI ಪರವಾನಗಿ ಅಥವಾ ನೀೋಂದಣಿಯ ದೃಢೀಕರಣ/ಸ್ಥೋಂಧುತೆ್ ವನೆ್ನ  ನಾನ್ನ ಹೇಗೆ ಪರಿಶಿೀಲ್ಲಸಬಹುದು? 

ಉತ್ು ರ:ಗಾರ ಹಕರು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಪಾಲುದ್ದರರು 'ಫ್ತಡ್ ಸೇಫ್ಾ  ಕನೆಕ್ಾ ' ಅಪಿ್ಪ ಕೇಶನ್ ಮೂಲಕ FSSAI ಪರವಾನಗಿ/ನೀಂದ್ದಯಿತ್ ಆಹಾರ ವಾಯ ಪಾರ 

ನವಾಿಹಕರನುು  (FBOs) ಪರ ವೇಶಿಸಬಹುದು ಮತಿ್ತ  ಪರಿಶಿೀಲ್ಲಸಬಹುದು. 

FSSAIನ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತಿ್ತ  ಅನುಸರಣೆ ವ್ಯ ವ್ಸೆ್ಥ ಯಲಿ್ಲ  (FoScoS) ಲಭಯ ವಿರುವ್ FBO ಹುಡುಕಾಟ ಸೌಲಭಯ ದ ಮೂಲಕ 

ಮಾಹಿತ್ತಯನುು  ಪರ ವೇಶಿಸಬಹುದು. 

 

Q39. FSSAI ಪರವಾನಗಿ/ನೀೋಂದಣಿಯಲಿ್ಲ  QR ಕೊೀಡ್ ನ ಮಹತೆ್ ವೇನ್ನ? 
ಉತ್ು ರ:ಎಫ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಐ ಕ್ಕಯ ಆರ್ ಕೀಡ್ ನಂದಿಗೆ ಆನ್ ಲೈನ್ ನಲಿ್ಲ  ಎಫ್ ಬಿಒಗಳಿಗೆ ಪರವಾನಗಿ ಮತಿ್ತ  ನೀಂದಣಿಯನುು  ರವಾನಸುತಿ್ತದೆ. ಸೆಾ ಯ ನಂಗ್ ನಲಿ್ಲ , FSSAI 

ಡೇಟ್ರ್ಬೇಸ್ ನಲಿ್ಲ  ಲಭಯ ವಿರುವಂತೆ FSSAI ಪರವಾನಗಿ ಅಥವಾ ನೀಂದಣಿಯ ವಿವ್ರಗಳನುು  QR ಕೀಡ್ ತ್ೀರಿಸುತಿ್ದೆ. ಇದು ಯಾವುದೇ ಮೀಸದ ಚಟುವ್ಟಿಕೆಯನುು  ಗುರುತ್ತಸಲು 

ಸಹಾಯ ಮಾಡುತಿ್ದೆ. 

 

Q40. ನನೆ  ಆಹಾರ ಆವರಣದಲಿ್ಲ  ನಾನ್ನ ತ್ಯಾರಿಸುವ ಅಥವಾ ಸಂಸೆ ರಿಸುವ ಎಲಿಾ  ಆಹಾರ ಉತ್ಪ ನೆ ಗಳನೆ್ನ  FSSAI ಪರವಾನಗಿಯಲಿ್ಲ  ನೀೋಂದಾಯಿಸಲು/ಪಿ ಸ್ಥು ಪ್ರಸಲು ನಾನ್ನ 

ಅಗತ್ಾ ವದೆಯೇ? 

ಉತ್ು ರ:ಆಹಾರ ವಾಯ ಪಾರ ನವಾಿಹಕರು (FBOs) FSSAI ಪರವಾನಗಿಯಲಿ್ಲ  ಅನುಮೀದನೆ ಪಡೆದ ನಂತ್ರ ಮಾತ್ರ  ಆಹಾರ ಉತಿ್ ನು ಗಳನುು  ತ್ಯಾರಿಸುತಿ್ತರೆ/ 

ಪರ ರ್ಕರ ಯೆ ಮಾಡುತಿ್ತರೆ. ಎಫ್ ಬಿಒಗಳು ತ್ಮಮ  ಲೈಸ್ಥನ್್  ನಲಿ್ಲ  ಅನುಮೀದನೆ ಪಡೆಯದೆ ಉತಿ್ ನು ಗಳನುು  ತ್ಯಾರಿಸುವುದನುು  'ಪರವಾನಗಿ ಇಲಿದೆ ವ್ಯ ವ್ಹಾರ 

ನಡೆಸುವುದು' ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತಿ್ದೆ ಮತಿ್ತ  ಎಫ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಆಕ್ಾ , 2006 ರ ಸಂಬಂಧಿತ್ ವಿಭಾಗದ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ಕಾನೂನು ಕರ ಮ ಜ್ರುಗಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು 

ಸಿ ಷಾ ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 

 

Q41. FSSAI ಪರವಾನಗಿಗೆ ಅಗತ್ಾ ವರುವ ದಾಖಲೆಗಳು ಯಾವುವು? FSSAI ಪರವಾನಗಿಗಾಗಿ ಅಗತ್ಾ ವರುವ ದಾಖಲೆಗಳ 

ಪಟಿು ಯನೆ್ನ  ನಾನ್ನ ಎಲಿ್ಲೋಂದ ಪಡೆಯುತೆು ೀನೆ? 

ಉತ್ು ರ:ದ್ದಖಲೆಗಳನುು  ಆಹಾರ ವ್ಯ ವ್ಹಾರದ ಪರ ಕಾರ ವ್ಗಿೀಿಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪಟಿಾ ಯು FSSAI ನ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಅನುಸರಣೆ 

ವ್ಯ ವ್ಸೆ್ಥ ಯ (FoSCoS) ಮುಖಪುಟದಲಿ್ಲ  'ಅಗತ್ಯ ವಿರುವ್ ದ್ದಖಲೆಗಳು' ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ಲಭಯ ವಿದೆ. 



ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಅನುಸರಣೆ ವ್ಯ ವ್ಸೆ್ಥ  (https://foscos.fssai.gov.in) 

ಪುಟ6ನ18 05 ರಂದು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆನೇಏಪಿ್ರ ಲ್ 2022 

 

 

 

 Q42. ನನನ  ಆಹಾರ ವ್ಯಾ ಪಾರ ಏರ್ಪೋರ್್್ನಲಿ್ಲದೆ. ನಾನು ಯಾವ ರೋತಿಯ FSSAI ಪರವ್ಯನಗಿ ಅಥವ್ಯ ನೋೋಂದಣಿಯನುನ      

ಪಡೆಯಬೇಕು? FSSAI ಪರವ್ಯನಗಿ ಅಥವ್ಯ ನೋೋಂದಣಿ ಪಡೆಯಲು ಅಗತ್ಾ ವಿರುವ ಶುಲ್ಕ  ಎಷ್ಟು ? 

      

     ಉತಿ್ರ: ಕೇಂದ್ರ  ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆಯಲು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾ ಣ/ಬಂದ್ರಿನಲಿ್ಲ  ಆಹಾರ ವಾಾ ಪಾರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಅಗತ್ಾ ವಿದೆ. 

ಏರ್ಪೋರ್ಟ್/ಸೋಪೋರ್ಟ್ ನಲಿ್ಲರುವ ಆಹಾರ ವಾ ವಹಾರಗಳಿಗೆ FSSAI ಪರವಾನಗಿಗಾಗಿ ಶುಲ್ಕ  ರೂ. ವರ್್ಕೆಕ  7500. 
 

Q43. ಸಂಖ್ಯಾ ಯ ಮೂಲ್ಕ FSSAI ಪರವ್ಯನಗಿ/ನೋೋಂದಣಿ ವಗ್ವನುನ  ಗುರುತಿಸುವುದು ಹೇಗೆ? 

ಉತಿ್ರ: ಎಫ್ಎಸ್ಎಸ್ಎಐ ಪರವಾನಗಿ ಸಂಖ್ಯಾ ಯು 14 ಅೇಂಕೆಗಳನ್ನು  ಹೇಂದಿದೆ ಮತ್ತು  '1' ನೇಂದಿಗೆ ಪಾರ ರಂಭವಾಗುತ್ು ದೆ 

ಆದ್ರೆ ಎಫ್ಎಸ್ಎಸ್ಎಐ ನೋೇಂದ್ಣಿ ಸಂಖ್ಯಾ ಯು 14 ಅೇಂಕೆಗಳನ್ನು  ಹೇಂದಿದೆ ಮತ್ತು  '2' ನೇಂದಿಗೆ ಪಾರ ರಂಭವಾಗುತ್ು ದೆ. 

 

Q44. ನಾನು್ಅನೇಕ್ರಾಜ್ಾ ಗಳಲಿ್ಲ ್ಉತ್ಪಾ ದನಾ್ಘಟಕಗಳನುನ ್ಹೋಂದಿದೆದ ೋನೆ.್ನಾನು್ಕಂಪನಿಗೆ್ಸಾಮಾನಾ ್

ಪರವ್ಯನಗಿ್ಅಥವ್ಯ್ಪರ ತಿ್ಘಟಕಕ್ಕಕ ್ವೈಯಕಿ್ತಕ್ಪರವ್ಯನಗಿಯನುನ ್ಪಡೆಯುವ್ಅಗತ್ಾ ವಿದೆಯೇ? 

ಉತಿ್ರ: ನಿಮಮ ್ಕಂಪನಿಯ್ಮುಖ್ಾ ್ಕಛೇರಿ/ನೋೇಂದಾಯಿತ್್ಕಛೇರಿಗಾಗಿ್ನಿೋವು್ಕೇಂದಿರ ೋಯ್ಪರವಾನಗಿಯನ್ನು ್ಪಡೆಯಬೇಕು್

ಮತ್ತು ್ನಿದಿ್ರ್ಟ ್ರಾಜ್ಾ /UT ನಲಿ್ಲನ್ಪರ ತಿಯೇಂದು್ಉತ್ಪಾ ದ್ನಾ್ಘಟಕಕೆಕ ್ವೈಯಕ್ತು ಕ್ಕೇಂದ್ರ ್ಅಥವಾ್ರಾಜ್ಾ ್ಪರವಾನಗಿ್

ಅಥವಾ್ನೋೇಂದ್ಣಿ್ಪರ ಮಾಣಪತ್ರ ವನ್ನು ್(ಆಯಾ್ಘಟಕಗಳ್ಅರ್್ತೆಯ್ಮಾನದಂಡಗಳ್ಪರ ಕಾರ)್ಪಡೆಯಬೇಕಾಗುತ್ು ದೆ. 

 

Q45. FSSAI ಪರವ್ಯನಗಿ/ನೋೋಂದಣಿ್ಅರ್ಜ್ಗಳನುನ ್ಸಲಿ್ಲಸಲು್FSSAI ಯ್ಯಾವುದೇ್ಅಧಿಕೃತ್್

ಫೆಸಿಲ್ಲಟೇಟರ್ಗಳು/ಸಮಾಲೋಚಕರು್ಇದ್ದದ ರೆಯೇ? 

ಉತಿ್ರ: FSSAI ಆಹಾರ್ಸುರಕ್ಷತ್ಪ್ಮಿತ್ರ ಗಳ್(FSM) ಪರಿಸರ್ವಾ ವಸೆ್ಥಯನ್ನು ್ರಚಿಸದುಾ , ಆಹಾರ್ವಾ ವಹಾರಗಳಿಗೆ್ಪರವಾನಗಿ್

ಮತ್ತು ್ನೋೇಂದ್ಣಿ್ಸಂಬಂಧಿತ್್ವಿರ್ಯಗಳಲಿ್ಲ ್ಸಹಾಯವನ್ನು ್ಒದ್ಗಿಸುತಿು ದೆ.್ಎಫ್ಎಸ್ಎಸ್ಎಐನ್ಆಹಾರ್ಸುರಕ್ಷತ್ಪ್ಮಿತ್ರ ್

ಯೋಜ್ನೆಯಡಿಯಲಿ್ಲ , ಲೈಸ್ಥನ್ಸ ್ಗಳು್ಮತ್ತು ್ನೋೇಂದ್ಣಿಗಳಿಗಾಗಿ್ಅರ್ಜ್ಗಳನ್ನು ್ಸಲಿ್ಲಸುವಲಿ್ಲ ್ಆಹಾರ್ವಾಾ ಪಾರ್

ನಿವಾ್ರ್ಕರಿಗೆ್ಸಹಾಯ್ಮಾಡುವ್ಎಫ್ಎಸ್ಎಸ್ಎಐನಿೇಂದ್್ಡಿರ್ಜಟಲ್್ಮಿತ್ರ ರನ್ನು ್ಗುರುತಿಸ್ತ್ರಬೇತಿ್ನಿೋಡಲ್ದಗುತಿು ದೆ. 

 

    FSSAI ನಿಗದಿಪಡಿಸದ್್FSM ನ್ಸೇವಾ್ಶುಲ್ಕ ಗಳು್ಈ್ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ: 

       a) ಸಲಿ್ಲಸಲು್ರೂ.100/-ನೀಂದಣಿಅರ್ಜಿ/ನೀಂದಣಿ ಪರ ಮಾಣಪತ್ರ ದ ಮಾಪಾಿಡು/ವಾರ್ಷಿಕ ನೋೇಂದ್ಣಿಗಾಗಿ್ಘೋರ್ಣೆ 

   b) ರೂ.500/-ಸಲಿ್ಲ ಸುವುದಕೆಾ ಗಿಪರವಾನಗಿಪರವಾನಗಿಯ ಅರ್ಜಿ/ಮಾಪಾಿಡು/ಪರವಾನಗಿಗಾಗಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಆದ್ದಯ. 

Q46. ನಮೂನೆ IX ನಲಿ್ಲ  ವಾ ಕ್ು ಯ ನಾಮನದೇಿಶನದ ಮಹತೆ್ ವೇನ್ನ? ಆಹಾರ ವಾಾ ಪಾರಕೆಾ ಗಿ ವಾ ಕ್ು ಯನೆ್ನ  ನಾಮನದೇಿಶನ ಮಾಡುವುದು 

ಕಡ್ಡಾ ಯವೇ? 

ಉತ್ು ರ:ಪರ ತ್ತ ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದ ಎಫ್ ಬಿಒ ಫ್ಯರ್ಮಿ IX ನಲಿ್ಲ  ಪರವಾನಗಿ ಪಾರ ಧಿಕಾರಕೆೆ , ಸಂಬಂಧಪಟಾ  ಮುಖಯ ಸೆ  ಅಥವಾ ಅಂತ್ಹ ಸೆಾ ಪನೆ, 

ಶಾಖ್ಯ, ಘಟಕದ ಉಸಿುವಾರಿ ವ್ಯ ರಿ್ಕಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿವ್ರಗಳನುು , ಸಂಬಂಧಪಟಾ  ವ್ಯ ರಿ್ಕಯನುು  ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅನುಸರಣೆಯ ಉದೆಾ ೀಶಕೆಾ ಗಿ 

ನಾಮನದೇಿಶನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸರಿಯಾದ ಪರ ಮಾಣಿೀಕರಣದೊಂದಿಗೆ ತ್ತಳಿಸಬೇಕು. FSS ಕಾಯಿದೆ ಮತಿ್ತ  ಅದರ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ಮಾಡಿದ 

ನಯಮಗಳು ಮತಿ್ತ  ನಬಂಧನೆಗಳು. 

 
ಪರ ತ್ತ FBO, ಮಾಲ್ಲೀಕರನುು  ಹರತ್ತಪಡಿಸಿ ವ್ಯ ರಿ್ಕಯನುು  ನಾಮನದೇಿಶನ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತಿ್ದೆ ಮತಿ್ತ  ಫ್ಯರ್ಮಿ IX ನಲಿ್ಲ  ಪರವಾನಗಿ ಪಾರ ಧಿಕಾರಗಳಿಗೆ ತ್ತಳಿಸಬೇಕು. 

 

Q47. ನನೆ  ಆಹಾರ ವಾಾ ಪಾರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗಾಗಿ ನಾನ್ನ ವಾರ್ಷಿಕ ರಿಟನ್ಿ ಅನೆ್ನ  ಸಲಿ್ಲ ಸಬೇಕೇ? 

 
ಉತ್ು ರ:FSSAI ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದ FBO ಗಳು ತ್ಯಾರಿಕೆಯಲಿ್ಲ  ತ್ಡಗಿಕಂಡಿವೆ (ಮರುಪಾಯ ಕ್ ಮಾಡುವಿಕೆ ಮತಿ್ತ  ಮರುಹಂದಿಸುವ್ವ್ರು ಸೇರಿದಂತೆ FBOಗಳು 

ತ್ಮಮ  ಆಹಾರ ಉತಿ್ ನು ಗಳನುು  ಮೂರನೇ ವ್ಯ ರಿ್ಕಯ ತ್ಯಾರಕರು ತ್ಯಾರಿಸುತಿ್ತರೆ) ಮತಿ್ತ  ಆಹಾರ ಉತಿ್ ನು ಗಳ ಆಮದು ಮಾಡಿಕಳುು ವುದರಿಂದ ಪರ ತ್ತ ಹಿಂದಿನ 

ಹಣಕಾಸು ವ್ಷಿದ ಮೇ 31 ರಳಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಆದ್ದಯವ್ನುು  ಫ್ಯರ್ಮಿ D1 ನಲಿ್ಲ  ಸಲಿ್ಲ ಸಬೇಕಾಗುತಿ್ದೆ, ಕೇವ್ಲ FoScoS ಪೀಟಿಲ್ ಮೂಲಕ. 

 
Q48. ವಾರ್ಷಿಕ ರಿಟನ್ಸ ಿ ಗಳನೆ್ನ  ತ್ಡವಾಗಿ ಅಥವಾ ಸಲಿ್ಲ ಸದಿದು ಕೆಾ ಗಿ ದಂಡ ಏನ್ನ? 

ಉತಿ್ರ: ಪರ ತ್ತ ವ್ಷಿ ಮೇ 31 ರ ನಂತ್ರ ವಾರ್ಷಿಕ ರಿಟನ್ಿ ಸಲಿ್ಲ ಸದಿದಾ ಲಿ್ಲ  ವಿಳಂಬ ಶುಲೆ  ರೂ. ವಾರ್ಷಿಕ ರಿಟನ್ಿ ಸಲಿ್ಲ ಸುವ್ 

ದಿನಾಂಕದವ್ರೆಗೆ ದಿನಕೆೆ  100 ರೂ. FY 2020-2021 FYFFSoS ಪೀಟಿಲ್ ನಲಿ್ಲ  FBO ಗಳಿಂದ ವಾರ್ಷಿಕ ರಿಟನ್್ಿ ದಂಡವ್ನುು  ಆನ್ 

ಲೈನ್ ನಲಿ್ಲ  ಸಲಿ್ಲ ಸಲಾಗುತಿ್ದೆ. 
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Q49. ಎಲಿಾ  ತ್ಯಾರಕರು/ಸಂಸೆ್ಥ ರಕಗಳು ಕಡ್ಡಾ ಯವಾಗಿ ಇನ್ ಹೌಸ್ ಆಹಾರ ಪರಿೀಕಿಾ  ಪಿ ಯೀಗಾಲಯವನೆ್ನ  ಸೆ್ಥ ಪ್ರಸಲು 

ಕಡ್ಡಾ ಯ ಅವಶಾ ಕತೆ ಇದೆಯೇ? 

ಉತ್ು ರ:ಪರವಾನಗಿಯ ಷರತಿ್ತನ ಪರ ಕಾರ, ತೈಲಗಳ ತ್ಯಾರಿಕೆ/ಸಂಸೆ ರಣೆಯಲಿ್ಲ  ತ್ಡಗಿರುವ್ FBOಗಳು ಉತಿ್ ನು ಗಳ ವಿಶಿ್ನೀಷಣಾತ್ಮ ಕ ಪರಿೀಕಿೆ ಗಾಗಿ ಆಂತ್ರಿಕ 

ಪರ ಯೀಗಾಲಯ ಸೌಲಭಯ ವ್ನುು  ಹಂದಿರಬೇಕು. 

 

ಇದಲಿದೆ, FSSAI 15ನೇ ಅಕಾ ೀಬರ್ 2019 ರ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯಯ  15023/02/2017-QA (pt-2) ಪರ ಕಾರ ಎಲಿಾ  ಡೈರಿ ಸಂಸೆ ರಣಾ ಘಟಕಗಳು ಸುರರಿ್ಕತ್ ಮತಿ್ತ  

ಖಚಿತ್ಪಡಿಸಿಕಳು ಲು ಆಂತ್ರಿಕ ನಯಂತ್ರ ಣಗಳ ಮೇಲ್ಲವ ಚಾರಣೆಗಾಗಿ ಮಾದರಿ, ಪರಿೀಕಿೆ  ಮತಿ್ತ  ತ್ಪಾಸಣೆಯ ಪರ ಮಾಣಿತ್ ಯೀಜ್ನೆಯನುು  

ಅನುಸರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ನದೇಿಶನಗಳನುು  ನೀಡಿದೆ. ಗಾರ ಹಕರಿಗೆ ಉತಿ್ಮ ಗುಣಮಟಾ ದ ಹಾಲು ಮತಿ್ತ  ಹಾಲ್ಲನ ಉತಿ್ ನು ಗಳ ಪೂರೈಕೆ. ಮಾದರಿ, ಪರಿೀಕಿೆ  

ಮತಿ್ತ  ತ್ಪಾಸಣೆಯ ವಿವ್ರವಾದ ಯೀಜ್ನೆಯನುು  ಆದೇಶದೊಂದಿಗೆ ಲಗತಿ್ತ ಸಲಾಗಿದೆ (FSSAI ನ ವೆಬ್ ಸೈರ್ಟ ನಲಿ್ಲ  ಲಭಯ ವಿದೆ). ಈ ಯೀಜ್ನೆಯು 01 

ಜ್ನವ್ರಿ 2020 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. 

 
Q50. ನಾನ್ನ ಖರಿೀದಿದಾರರಿಗೆ ಬಿಲ್/ನಗದು ಜ್ಞಾ ಪಕ ಪತಿ್ ವನೆ್ನ  ನೀಡಬೇಕೇ? 

ಉತ್ು ರ:FSS (ಆಹಾರ ವ್ಯ ವ್ಹಾರಗಳ ಪರವಾನಗಿ ಮತಿ್ತ  ನೀಂದಣಿ) ನಯಮಗಳು, 2011 ರ ಷರತಿ್ತ  2.1.14 ರ ಪರ ಕಾರ, ವಾಯ ಪಾರದಿಂದ ವಾಯ ಪಾರ 

ವ್ಹಿವಾಟಿನಲಿ್ಲ  ತ್ಡಗಿರುವ್ ಪರ ತ್ತ FBO ಪರ ತೆಯ ೀಕವಾಗಿ ಅಥವಾ ಬಿಲ್, ನಗದು ಮೆಮ ಅಥವಾ ಲೇಬಲ್ ನಲಿ್ಲ  ಫ್ಯರ್ಮಿ E ಯಲಿ್ಲ  ಖ್ಯತ್ರಿಯನುು  

ನೀಡುತಿ್ದೆ. ಖರಿೀದಿದ್ದರ. 

 
Q51. ನನೆ  ಆಹಾರ ವಾಾ ಪಾರಕೆೆ  ಸಂಬಂಧಿಸ್ಥದ ಪರವಾನಗಿಯ ಕಡ್ಡಾ ಯ ಷರತ್ತು ಗಳು ಯಾವುವು? 

ಉತ್ು ರ:ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತಿ್ತ  ಮಾನದಂಡಗಳ (ಆಹಾರ ವ್ಯ ವ್ಹಾರಗಳ ಪರವಾನಗಿ ಮತಿ್ತ  ನೀಂದಣಿ) ನಯಮಗಳು, 2011 ರ ಅನುಬಂಧ 2 

ರ ಅನುಬಂಧ 3 ರಲಿ್ಲ  ವಾಯ ಖ್ಯಯ ನಸಲಾದ ಪರವಾನಗಿಯ ಕೆಲವು ಷರತಿ್ತ ಗಳಿವೆ, ಇವುಗಳನುು  ಪರ ತ್ತ FSSAI ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದ ಆಹಾರ ವಾಯ ಪಾರ 

ನವಾಿಹಕರು ಎಲಿಾ  ಸಮಯದಲಿ್ಲ  ಅನುಸರಿಸಬೇಕು. FSSAI ಪರವಾನಗಿಗಳನುು  (ಎಂಬೆಡೆಡ್ QR ಕೀಡ್ ನಂದಿಗೆ) ಆಹಾರ 

ವಾಯ ಪಾರ ನವಾಿಹಕರಿಗೆ ಲಗತಿ್ತ ಸಲಾದ ಪರವಾನಗಿಯ ಷರತಿ್ತ ಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತಿ್ತದೆ. ಇದರ ಮುಖಪುಟದಲಿ್ಲ  ಪರವಾನಗಿಯ 

ಷರತಿ್ತ ಗಳು ಸಹ ಲಭಯ ವಿವೆಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಅನ್ನಸರಣೆ ವಾ ವಸೆ್ಥ ಅಥವಾ ಮೇಲೆಪರವಾನಗಿ ವಿಭಾಗಕೆೆ  ಅರ್ಜಿ ಸಲಿ್ಲ ಸಿನಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ 

ಸಂಪಕಿ ಅಪಿ್ರ ಕೇಶನ್. 

 

Q52. FSSAI ಪರವಾನಗಿಯಲಿ್ಲ  ಬಲವಧಿಿತ್ ಆಹಾರದ ತ್ಯಾರಿಕೆ/ಸಂಸೆ ರಣೆಯನೆ್ನ  ಹೇಗೆ ಘೀರ್ಷಸುವುದು? FSSAI 

ಪರವಾನಗಿಯಲಿ್ಲ  ಬಲವಧಿಿತ್ ಆಹಾರದ ತ್ಯಾರಿಕೆಯನೆ್ನ  ಘೀರ್ಷಸುವುದು ಕಡ್ಡಾ ಯವೇ? 

ಉತ್ು ರ:ಬಲವ್ಧಿಿತ್ ಆಹಾರಗಳನುು  (ಗೊೀಧಿ, ಅರೆ್ಕ , ಹಾಲು, ಎಣೆಣ  ಮತಿ್ತ  ಉಪಿು ) ತ್ಯಾರಿಸುವ್ ಆಹಾರ ವಾಯ ಪಾರ ನವಾಿಹಕರು ಉತಿ್ ನು ಗಳ ಲಾಯ ಬ್ ಪರಿೀಕಿಾ  ವ್ರದಿಗಳನುು  

ಲಗತಿ್ತ ಸುವ್ ಮೂಲಕ ತ್ಮಮ  ಎಫ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಐ ಪರವಾನಗಿಯಲಿ್ಲ  ಈ ಅನುಮೀದನೆಯನುು  ಪಡೆಯಬೇಕಾಗುತಿ್ದೆ. 

 
Q53. ನಾನ್ನ ಎಫ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಐ ಪರವಾನಗಿಯನೆ್ನ  ಹೊೋಂದಿದೆು ೀನೆ, ಫೀಟಿಿಫೈಡ್ ಆಹಾರ ಉತ್ಪ ನೆ  ಲೇಬಲ್ ಗಳಲಿ್ಲ  ನಾನ್ನ +F ಲೀಗೊೀವನೆ್ನ  ಬಳಸಬಹುದೇ? 

ಉತ್ು ರ:FBO ಮಾನಯ ವಾದ FSSAI ಪರವಾನಗಿಯನುು  ಹಂದಿದಾ ರೂ ಸಹ, ಅವ್ನು/ಅವ್ಳ FSSAI ಪರವಾನಗಿಯಲಿ್ಲ  ಬಲವ್ಧಿಿತ್ ಆಹಾರವ್ನುು  ಅನುಮೀದಿಸಬೇಕಾಗುತಿ್ದೆ. 

FSSAI ಪರವಾನಗಿಯಲಿ್ಲ  ಬಲವ್ಧಿಿತ್ ಆಹಾರಗಳ ಅನುಮೀದನೆಯ ಅನುಮೀದನೆಯ ನಂತ್ರವೇ, FBO ಅನುಮೀದಿತ್ ಉತಿ್ ನು ಗಳ ಮೇಲೆ +F ಲೀಗೊೀವ್ನುು  

ಬಳಸಬಹುದು. 

 

Q54. ನಾನ್ನ FSSAI ಪರವಾನಗಿಯನೆ್ನ  ಹೊೋಂದಿದೆು ೀನೆ, ಆಹಾರ ಉತ್ಪ ನೆ  ಲೇಬಲ್ ಗಳಲಿ್ಲ  ನಾನ್ನ ಜೈವಕ್ ಭಾರತ್ (ಸ್ಥವಯವ ಭಾರತ್) ಲೀಗೊೀವನೆ್ನ  

ಬಳಸಬಹುದೇ? ಉತ್ು ರ:FBO ಮಾನಯ ವಾದ FSSAI ಪರವಾನಗಿಯನುು  ಹಂದಿದಾ ರೂ ಸಹ, ಅವ್ನು NPOP/PGS-ಭಾರತ್ದಿಂದ ಪಡೆದ ಉತಿ್ ನು ಗಳ ಪರ ಮಾಣಿೀಕರಣವ್ನುು  

ಲಗತಿ್ತಸುವ್ ಮೂಲಕ ಅವ್ನ/ಅವ್ಳ FSSAI ಪರವಾನಗಿಯಲಿ್ಲ  ಸಾವ್ಯವ್ ಆಹಾರವ್ನುು  ಅನುಮೀದಿಸಬೇಕಾಗುತಿ್ದೆ. FSSAI ಪರವಾನಗಿಯಲಿ್ಲ  ಸಾವ್ಯವ್ ಆಹಾರಗಳ 

ಅನುಮೀದನೆಯ ಅನುಮೀದನೆಯ ನಂತ್ರವೇ, FBO ಅನುಮೀದಿತ್ ಉತಿ್ ನು  ಲೇಬಲ್ ಗಳಲಿ್ಲ  ಜೈವಿಕ್ ಭಾರತ್ (ಸಾವ್ಯವ್ ಭಾರತ್) ಲೀಗೊೀವ್ನುು  ಬಳಸಬಹುದು. 
 

Q55. ರಸ್ಥಯನಶಾಸು ಿ ಜಾ ರ ಅೋಂಗಡಿಗಳು ಮತ್ತು  ಸ್ಥಮಾನಾ /ದಿನಸ್ಥ ವಸುು ಗಳ ಚ್ಚಲಿರೆ ವಾಾ ಪಾರಿಗಳು FSSAI ಪರವಾನಗಿ ಅಥವಾ ನೀೋಂದಣಿಯನೆ್ನ  ಪಡೆಯಬೇಕೇ? 

ಉತ್ು ರ:ರಸಾಯನಶಾಸಿ ರಜ್ಞ ರ ಅಂಗಡಿಗಳು, ಚಿಲಿರೆ ವಾಯ ಪಾರಿಗಳು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಇತ್ರ ಚಿಲಿರೆ ವಾಯ ಪಾರ ಘಟಕಗಳು ತ್ಮಮ  ಔರ್ಟ ಲೆರ್ಟ ಗಳ ಮೂಲಕ ಆಹಾರ 

ಉತಿ್ ನು ಗಳ ಮಾರಾಟದಲಿ್ಲ  ತ್ಡಗಿಸಿಕಂಡಿದಾ ರೆ, FSSAI ಪರವಾನಗಿಯನುು  ಪಡೆಯುವ್ ಅಗತ್ಯ ವಿದೆ. FSSAI ಪರವಾನಗಿ/ನೀಂದಣಿಯ ಅಹಿತ್ತ ಮಾನದಂಡಗಳು 

foodlicensing.fssai.gov.in ನಲಿ್ಲ  ಲಭಯ ವಿದೆ ಅಥವಾ @ 1800112100 ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ (ಟೀಲ್ ಫ್ರ ೀ). 
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Q56. ನನೆ  ಆಹಾರ ವಾಾ ಪಾರಕೆಾ ಗಿ ಸರಿಯಾದ ರಿೀತಿಯ ಆಹಾರ ವಾಾ ಪಾರ ಅಥವಾ ಅಹಿತೆಯ ಮಾನದಂಡ ಅಥವಾ ವಗಿವನೆ್ನ  ನಾನ್ನ ಹೇಗೆ 

ತಿಳಿಯುವುದು? 

ಉತ್ು ರ:ಪರ ತ್ತ ರಿೀತ್ತಯ ಆಹಾರ ವ್ಯ ವ್ಹಾರದ (KoB) ವಾಯ ಖ್ಯಯ ನವು FSSAI ನ ಪರವಾನಗಿ ವೆಬ್ ಸೈರ್ಟ ನ ಮುಖಪುಟದಲಿ್ಲ  

ಲಭಯ ವಿದೆ, ಅಂದರೆ www.foodlicensing.fssai.gov.in. ಅಹಿತ್ತ ಪರಿಶಿೀಲನೆ ಕ್ಕಡ ಲಭಯ ವಿದೆ. 

Q57. ಅಜಿ ಸಲಿ್ಲ ಸ್ಥದ ನಂತ್ರ ನೀೋಂದಣಿ ಪಿ ಮಾಣಪತಿ್ ವನೆ್ನ  ನೀಡಲು ಗರಿಷಠ  ಸಮಯ ಎಷ್ಟು ? 

ಉತ್ು ರ:ಅರ್ಜಿ ಸಲಿ್ಲ ಸಿದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ 7 ದಿನಗಳಲಿ್ಲ  ನೀಂದಣಿ ಪಾರ ಧಿಕಾರದಿಂದ ನೀಂದಣಿ 

ಪರ ಮಾಣಪತ್ರ ವ್ನುು  ನೀಡಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ, ನೀಂದಣಿ ಪಾರ ಧಿಕಾರವು ಅರ್ಜಿದ್ದರರ ಆವ್ರಣದ 

ಪರಿಶಿೀಲನೆಯನುು  ನಡೆಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಎಫ್ ಎಸ್ ಎಸ್ (ಪರವಾನಗಿ ಮತಿ್ತ  ಪರವಾನಗಿ ಮತಿ್ತ  

ಆಹಾರ ವ್ಯ ವ್ಹಾರಗಳ ನೀಂದಣಿ) ನಯಮಗಳು, 2011. 

 

Q58. ಅಜಿ ಸಲಿ್ಲ ಸ್ಥದ ನಂತ್ರ FSSAI ಪರವಾನಗಿಯನೆ್ನ  ನೀಡಲು ಗರಿಷಠ  ಸಮಯ ಎಷ್ಟು ? 

ಉತ್ು ರ:ಅರ್ಜಿದ್ದರರು ಸಂಪೂಣಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲಿ್ಲ ಸಿದ 60 ದಿನಗಳಲಿ್ಲ  ಪರವಾನಗಿ ಪಾರ ಧಿಕಾರದಿಂದ ಪರವಾನಗಿಯನುು  ನೀಡಬೇಕು. ಈ 

ಸಮಯವು ಅರ್ಜಿಯ ಪರಿಶಿೀಲನೆ ಮತಿ್ತ  ಸಂಬಂಧಪಟಾ  ಪಾರ ಧಿಕಾರದಿಂದ ಆವ್ರಣದ ಪರಿಶಿೀಲನೆಯನುು  ಒಳಗೊಂಡಿರುತಿ್ದೆ. 

 
 

Q59. ನಗದಿತ್ ಸಮಯದ್ಳಗೆ ಪರವಾನಗಿ ನೀಡದಿದು ರೆ ಅಥವಾ ಪರವಾನಗಿ ಪಿಾ ಧಿಕಾರದ ನಧಾಿರದಿೋಂದ ಅತೃಪು ರಾಗಿದು ರೆ ಅಥವಾ 

ಅಜಿಯನೆ್ನ  ತಿರಸೆ ರಿಸ್ಥದರೆ ಅಥವಾ ಪರವಾನಗಿಯನೆ್ನ  ಅಮಾನತ್ತಗೊಳಿಸ್ಥದರೆ / ಸಂಬಂಧಿತ್ ಪಿಾ ಧಿಕಾರದಿೋಂದ ರದುು ಗೊಳಿಸ್ಥದರೆ 

ಎಲಿ್ಲ  ಸಂಪಕ್ಿಸಬೇಕು? 

ಉತ್ು ರ:ಸಂಬಂಧಪಟಾ  ಪರವಾನಗಿ ಅಥವಾ ನೀಂದಣಿ ಪಾರ ಧಿಕಾರದ ನಧಾಿರದಿಂದ ನೀವು ಬಾಧಿತ್ರಾಗಿದಾ ರೆ,ವೈಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ 

ಮತಿ್ತ  ಗುಣಮಟಾ  ಕಾಯಿದೆ, 2006 ರ ಸ್ಥಕ್ಷನ್ 32 ರ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ನಮಮ  ರಾಜ್ಯ ದ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಆಯುಕಿರಿಗೆ ನೀವು ಮನವಿ 

ಮಾಡಬಹುದು. ಎಲಿಾ  ರಾಜ್ಯ ಗಳು/UTಗಳ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಆಯುಕಿರ ವಿವ್ರಗಳು ಇಲಿ್ಲ  ಲಭಯ ವಿದೆ https://fssai.gov.in/ 

cms/commissioners-of-food-safety.php . 

 
ಕೇೋಂದಿ  ಪರವಾನಗಿಯ ಸೆ ಯಂ-ತಿರಸೆ ೃತ್ ಅಪಿ್ರ ಕೇಶನ್ ಗಳು ಅಥವಾ ಪಿ ಕಿ್ ಯ್ಕಯ ವಳಂಬದ ಸಂದರ್ಿದಲಿ್ಲ , ನೀವು FSSAI ಪಾರ ದೇಶಿಕ  ಕಛೇರಿಗಳ 

ನದೇಿಶಕರಿಗೆ ಬರೆಯಬಹುದು. ವಿವ್ರಗಳು https://www.fssai.gov.in/cms/directory.php ನಲಿ್ಲ  ಲಭಯ ವಿದೆ. ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತಿ್ತ  ಗುಣಮಟಾ  ಕಾಯಿದೆ, 2006 ರ 

ಸ್ಥಕ್ಷನ್ 32 ರ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ಮೇಲಮ ನವಿಗಳಿಗಾಗಿ, FBO ಗಳು ತ್ಮಮ  ಪರ ಕರಣವ್ನುು  ಮುಖಯ  ಕಾಯಿನವಾಿಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ, FSSAI ಗೆ ಪರ ತ್ತನಧಿಸುತಿ್ವೆ. 

 

Q60. ಪರವಾನಗಿ ಅಥವಾ ನೀೋಂದಣಿ ನವೀಕರಣವನೆ್ನ  ಎಷ್ಟು  ದಿನಗಳ ಮೋಂಚ್ಚತ್ವಾಗಿ ಸಲಿ್ಲ ಸಬಹುದು? 

 
ಉತ್ು ರ:ಪರವಾನಗಿ ಅಥವಾ ನೀಂದಣಿ ನವಿೀಕರಣ ಅರ್ಜಿಯನುು  180 ದಿನಗಳ ಮುಂಚಿತ್ವಾಗಿಯೇ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದಲಿದೆ, ಆಹಾರ 

ವಾಯ ಪಾರ ನವಾಿಹಕರು ಈಗ FSSAI ಪರವಾನಗಿ/ನೀಂದಣಿಯನುು  ಮುಕಿಾಯ ದಿನಾಂಕದ ನಂತ್ರವೂ 180 ದಿನಗಳ ಅವ್ಧಿ ಮುಗಿದ 

ನಂತ್ರ ನವಿೀಕರಿಸಬಹುದು. ಹೆಚಿಚ ನ ವಿವ್ರಗಳಿಗಾಗಿ ದಯವಿಟುಾ  Q. 27 ಅನುು  ಉಲಿೆ ೀಖಿಸಿ. 

 
Q61. ನನೆ  ಎಫ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಐ ಪರವಾನಗಿಗೆ ಇನೆ್ಯ  ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಮಾನಾ ತೆ ಉಳಿದಿದೆ, ಇನೆ್ಯ  ಸ್ಥಸು ೋಂ ವಳಂಬ ಶುಲೆ ವನೆ್ನ  ಕೇಳುತಿು ದೆ, 

ನವೀಕರಣ ಅಜಿಗೆ ತ್ಡ ಶುಲೆ ವನೆ್ನ  ಏಕೆ ಮತ್ತು  ಹೇಗೆ ಲಗತಿು ಸಲಾಗಿದೆ? 

ಉತ್ು ರ:ನಯಮಾವ್ಳಿಗಳ ಪರ ಕಾರ, ಪರವಾನಗಿ ನವಿೀಕರಣಕೆೆ  ವಿಳಂಬ ಶುಲೆ ವ್ನುು  ತ್ಪಿ್ಪ ಸಲು ಪರವಾನಗಿಯ ಅವ್ಧಿ ಮುಗಿಯುವ್ 30 ದಿನಗಳ ಮದಲು 

ನವಿೀಕರಣವ್ನುು  ಸಲಿ್ಲ ಸಬೇಕು. ತ್ಡ ಶುಲೆ  ರೂ. ದಿನಕೆೆ  100 ಅನುು  ಲೆಕೆ ಹಾಕಲಾಗುತಿ್ದೆ ಮತಿ್ತ  ಪರವಾನಗಿಯ ನವಿೀಕರಣ ಶುಲೆ ಕೆೆ  ಸೇರಿಸಲಾಗುತಿ್ದೆ. 

ಅಂದರೆ ನೀವು ಅವ್ಧಿ ಮುಗಿಯುವ್ ಕನೆಯ ದಿನದಂದು ನವಿೀಕರಣಕೆಾ ಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲಿ್ಲ ಸುತಿ್ತದಾ ರೆ, ವಿಳಂಬ ಶುಲೆ  ರೂ. 100 x 30 = ರೂ. 3000 ಅನುು  

ಪರವಾನಗಿಯ ನವಿೀಕರಣ ಶುಲೆ ಕೆೆ  ಸೇರಿಸಲಾಗುತಿ್ದೆ. 

Q62. ನಾನ್ನ ಆಫ್ ಲೈನ್ ಖಜ್ಞನೆ ಚಲನ್ ಮೂಲಕ ಪರವಾನಗಿ ಅಥವಾ ನೀೋಂದಣಿಯ ಪಾವತಿ/ಶುಲೆ ವನೆ್ನ  ಸಲಿ್ಲ ಸ್ಥದೆು ೀನೆ. 

ನಾನ್ನ ಅಜಿಯನೆ್ನ  ಹೇಗೆ ಸಲಿ್ಲ ಸುವುದು? 

ಉತ್ು ರ:ಆಫ್ ಲೈನ್ ಖಜಾನೆ ಚಲನ್ ಮೂಲಕ ಪರವಾನಗಿ ಅಥವಾ ನೀಂದಣಿ ಶುಲೆ ವ್ನುು  ಪಾವ್ತ್ತಸಿದರೆ, ಖಜಾನೆ ಚಲನ್ ನ ಪರ ತ್ತಯನುು  FBO 

ನಂದ ಸವ ಯಂ-ದೃಢೀಕರಿಸಬೇಕು ಮತಿ್ತ  ಖಜಾನೆ ಚಲನ್ ನ ಮೇಲಾಾ ಗದಲಿ್ಲ  17-ಅಂರ್ಕಯ ಉಲಿೆ ೀಖ ಸಂಖ್ಯಯ ಯನುು  ನಮೂದಿಸಬೇಕು. ಖಜಾನೆ 

ಚಲನ್ ನ ವಿವ್ರಗಳನುು  ಭತ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಮತಿ್ತ  ಅದರ ಸವ ಯಂ-ದೃಢೀಕೃತ್ ಪರ ತ್ತಯನುು  ಅರ್ಜಿಯಲಿ್ಲ  ಅಪ್ ಲೀಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಂತ್ರ 

ಅರ್ಜಿಯನುು  ಅಂತ್ತಮವಾಗಿ ಸಲಿ್ಲ ಸಲಾಗುತಿ್ದೆ. 

http://www.foodlicensing.fssai.gov.in/
https://fssai.gov.in/cms/commissioners-of-food-safety.php
https://fssai.gov.in/cms/commissioners-of-food-safety.php
http://www.fssai.gov.in/cms/directory.php
http://www.fssai.gov.in/cms/directory.php
http://www.fssai.gov.in/cms/directory.php


ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಅನುಸರಣೆ ವ್ಯ ವ್ಸೆ್ಥ  (https://foscos.fssai.gov.in) 

ಪುಟ9ನ18 05 ರಂದು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆನೇಏಪಿ್ರ ಲ್ 2022 

 

 

 

Q63. ನನೆ  ಅಜಿಯ ಸೆ್ಥ ತಿಯು ಪರವಾನಗಿ ಅಥವಾ ನೀೋಂದಣಿಯನೆ್ನ  ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎೋಂದು ತೀರಿಸುತ್ು ದೆ ಆದರೆ ನಾನ್ನ ಇನೆ್ಯ  ಪರವಾನಗಿ 

ಅಥವಾ ನೀೋಂದಣಿಯನೆ್ನ  ಸೆ್ಥ ೀಕರಿಸ್ಥಲಿ . ಸಮಸ್ಥಾ  ಏನ್ನ? 

ಉತ್ು ರ:FSSAI ಪರವಾನಗಿ ಅಥವಾ QR ಕೀಡ್ ಹಂದಿರುವ್ ನೀಂದಣಿಯನುು  ಅದರ ವಿತ್ರಣೆಯ ನಂತ್ರ FBO ಗಳ ಇಮೇಲ್ ಐಡಿಗಳಿಗೆ ರವಾನಸಲಾಗುತಿ್ದೆ. 

FSSAI ಪರವಾನಗಿಯನುು  ಘೀರ್ಷಸಿದಂತೆ ನಾಮನದೇಿಶಿತ್ ವ್ಯ ರಿ್ಕಯ ಇಮೇಲ್-ಐಡಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅರ್ಜಿದ್ದರರು ಉಲಿೆ ೀಖಿಸಿದಂತೆ FSSAI ನೀಂದಣಿ 

ಪರ ಮಾಣಪತ್ರ ವ್ನುು  ಇಮೇಲ್-ಐಡಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತಿ್ದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ, ನೀವು ಪರವಾನಗಿ ಅಥವಾ ನೀಂದಣಿಯ ಮೇಲ್ ಅನುು  ಸಿವ ೀಕರಿಸದಿದಾ ರೆ, ದಯವಿಟುಾ  

ನೀವು ಒದಗಿಸಿದ ಇಮೇಲ್-ಐಡಿಗಳ ನಖರತೆಯನುು  ಖಚಿತ್ಪಡಿಸಿಕಳಿು . 

 
Q64. ನನೆ  FSSAI ಪರವಾನಗಿ ನವೀಕರಣ ಸೆ್ಥ ತಿಯನೆ್ನ  ನಾನ್ನ ಹೇಗೆ ಪರಿಶಿೀಲ್ಲಸಬಹುದು? 

ಉತ್ು ರ:ಯಾವುದೇ ಪರವಾನಗಿ/ನೀಂದಣಿ ನವಿೀಕರಣದ ಸೆಿ ತ್ತಯನುು  ನಮಮ  FoSCoS ಖ್ಯತೆಯಲಿ್ಲ  ಬಳಕೆದ್ದರ ಐಡಿ ಮತಿ್ತ  ಪಾಸ್ ವ್ಡ್ಿ ನಂದಿಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡುವ್ ಮೂಲಕ 

ಪರಿಶಿೀಲ್ಲಸಬಹುದು. FoSCoS ಪೀಟಿಲ್ ನಲಿ್ಲ  ನಮಮ  ಅಪಿ್ಪ ಕೇಶನ್ ಸೆಿ ತ್ತಯನುು  ಟ್ರ್ರ ಯ ಕ್ ಮಾಡುವುದು ಇನು ಂದು ಆಯೆೆ ಯಾಗಿದೆ. 

 

Q65. FSSAI ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆಯಲು ಅಗತ್ಾ ವರುವ ಇತ್ರ ಅನ್ನಮತಿಗಳು ಯಾವುವು? 

ಉತ್ು ರ:ಒಂದು ಪರ ದೇಶದಲಿ್ಲ  ಆಹಾರ ವಾಯ ಪಾರವ್ನುು  ನಡೆಸಲು ಯಾವುದೇ ಇತ್ರ ಅನುಮತ್ತಯ ಅಗತ್ಯ ವ್ನುು  , ರ್ಜಲಿೆ / ಸೆ ಳಿೀಯ 

ಆಡಳಿತ್ ನಧಿರಿಸುತಿ್ದೆ. FSSAI ಪರವಾನಗಿ/ನೀಂದಣಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲಿ್ಲ ಸಲು ಅನುಮತ್ತಗಳನುು  ಪಡೆಯಲು ಯಾವುದೇ 

ಪೂವಾಿಪೇರಿ್ಕ ತ್ ಷರತಿ್ತ ಗಳಿಲಿ . ಆದ್ದಗ್ಯಯ , ಆಹಾರ ವಾಯ ಪಾರ ಚಟುವ್ಟಿಕೆಗಳನುು  ಪಾರ ರಂಭಿಸುವ್ ಮದಲು ರ್ಜಲಿೆ / ಸೆ ಳಿೀಯ 

ಆಡಳಿತ್ವು ಸೂಚಿಸಿದಂತೆ ಎಲಿಾ  ಅನುಮತ್ತಗಳನುು  ತೆಗೆದುಕಳು ಲಾಗಿದೆ ಎಂದು FBO ಖಚಿತ್ಪಡಿಸುತಿ್ದೆ. 

 
Q66. ನಾನ್ನ ನನೆ  FoSCoS ಬಳಕೆದಾರ ಐಡಿಯನೆ್ನ  ಕಳೆದುಕೊೋಂಡಿದೆು ೀನೆ. ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ ಮತ್ತು  ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯಾ ಯು 'ಮರೆತಿದೆ/ಪಾಸ್ ವಡ್ಿ 

ಮರುಹೊೋಂದಿಸ್ಥ' ಸೌಲರ್ಾ ವು ನನಗೆ ಸೇರಿಲಿ . ನನೆ  FoSCoS ಬಳಕೆದಾರ ಐಡಿ ರುಜುವಾತ್ತಗಳನೆ್ನ  ಮರುಪಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ? 

ಉತ್ು ರ: FSSAI ವಿೀಡಿಯಆಡಿರ್ ಸಂಖ್ಯಯ  15(31)2020/FoSCoS/RCD/FSSAI ದಿನಾಂಕ 25ನೇ ನವೆಂಬರ್ 2021 FoSCoS ನಲಿ್ಲ  ಲಾಗಿನ್ ಆಗಲು 

ಪರವಾನಗಿ / ನೀಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯಯ  ಅಥವಾ ಅಪಿ್ಪ ಕೇಶನ್ ಸಂಖ್ಯಯ  ಆಧಾರಿತ್ ಬಳಕೆದ್ದರ ಐಡಿಗಳನುು  ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದಲಿದೆ, 

ಪರವಾನಗಿ/ನೀಂದಣಿ ಅಥವಾ ಅಪಿ್ಪ ಕೇಶನ್ ಗೆ ಲಗತಿ್ತ ಸಲಾದ ರುಜುವಾತ್ತಗಳನುು  [ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ ಮತಿ್ತ  ಮಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯಯ ] ನವಿೀಕರಿಸಲು, 

ಬಳಕೆದ್ದರರು ಆದೇಶದಲಿ್ಲ  ಲಗತಿ್ತ ಸಲಾದ SOP [ಅನುಬಂಧ- II] ಪರ ಕಾರ ತ್ಮಮ  ಪರ ದೇಶದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲಿ್ಲ ಸಬಹುದು. ನೀವು FSSAI 

ಸಹಾಯವಾಣಿ @1800112100 ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಬಹುದು. 

 

Q67. ನಾನ್ನ ಅದರ ಅವಧಿ ಮಗಿಯುವ ಮೊದಲು ನವೀಕರಣ ಅಪಿ್ರ ಕೇಶನ್ ಅನೆ್ನ  ಪಿಾ ರಂಭಿಸ್ಥದೆ ಆದರೆ ಪಾವತಿ ಪುಟದಲಿ್ಲ  ಸ್ಥಲುಕ್ಕೊೋಂಡಿದೆು ೀನೆ. 

ತ್ತೋಂತಿಿ ಕ ದ್ೀಷದಿೋಂದಾಗಿ, ಪರವಾನಗಿ ಅಥವಾ ನೀೋಂದಣಿ ಅವಧಿ ಮಗಿಯುವ ಮೊದಲು ನನೆ  ನವೀಕರಣ ಅಜಿಯನೆ್ನ  ಪೂಣಿಗೊಳಿಸಲು 

ನನಗೆ ಸ್ಥಧಾ ವಾಗಲ್ಲಲಿ . ಅಪೂಣಿ ಅಜಿಯನೆ್ನ  ನಾನ್ನ ಹೇಗೆ ಸಲಿ್ಲ ಸಬಹುದು? 

ಉತ್ು ರ:ಮುಕಿಾಯ ದಿನಾಂಕದ ನಂತ್ರ ನವಿೀಕರಣ ಅರ್ಜಿಯನುು  ಸಲಿ್ಲ ಸಲು ಸಾಧಯ ವಿಲಿದ ಕಾರಣ, ನೀವು ಎದುರಿಸುತಿ್ತರುವ್ ತ್ತಂತ್ತರ ಕ ಸಮಸ್ಥಯ ಯ 

ಪುರಾವೆಗಳನುು  (ಸೆಿ ರೀನ್ ಶಾರ್ಟ ಗಳು) ಒದಗಿಸಬೇಕು ಮತಿ್ತ  ಇಮೇಲ್ ಮೂಲಕ FSSAI HQ ಗೆ ಕಳುಹಿಸಬೇಕು (enforcement1@fssai.gov.in ) 

ಎಫ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಐ ಹೆಚ್ ಕುಯ ನಲಿ್ಲ  ಪರ ಕರಣವ್ನುು  ಕ್ಕಲಂಕಷವಾಗಿ ಪರಿಶಿೀಲ್ಲಸಿದ ನಂತ್ರ, ಅಸಿಿತ್ವ ದಲಿ್ಲರುವ್ ನವಿೀಕರಣ ಅರ್ಜಿಯಂದಿಗೆ 

ಮುಂದುವ್ರಿಯಲು ಅನುಮತ್ತಯನುು  ನೀಡಿದರೆ ನಧಾಿರವ್ನುು  ನಮಗೆ ತ್ತಳಿಸಲಾಗುತಿ್ದೆ. ನದಿಿಷಾ ವಾಗಿ ಹಿಂತ್ತರುಗಿಸದ ಹರತ್ತ, FSSAI ಪರವಾನಗಿಯ 

ಮುಂದುವ್ರಿಕೆಯ ಯಾವುದೇ ಊಹೆಯನುು  ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲಿ  ಮತಿ್ತ  ಪರವಾನಗಿ/ನೀಂದಣಿಯನುು  ಅವ್ಧಿ ಮಿೀರಿದೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತಿ್ದೆ. 

Q68. ನನೆ  ಆಹಾರ ವಾಾ ಪಾರ ಘಟಕಕೆಾ ಗಿ ನಾನ್ನ ಎರಡು FSSAI ಪರವಾನಗಿ, ಒೋಂದು ರಾಜಾ  ಪರವಾನಗಿ ಮತ್ತು  ಒೋಂದು ಕೇೋಂದಿ ವನೆ್ನ  ಹೊೋಂದಿದೆು ೀನೆ. ಒೋಂದೇ 

ಆವರಣದಲಿ್ಲ  ಎರಡು ಪರವಾನಗಿಗಳನೆ್ನ  ಹಿಡಿದಿಟುು ಕೊಳುಳ ವುದು ಸರಿಯೇ? 

ಉತ್ು ರ:ಎಫ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಐ ಪರವಾನಗಿಯು ಸಂಪೂಣಿವಾಗಿ ಆಧಾರಿತ್ವಾಗಿದೆ. ಒಂದೇ ಆವ್ರಣಕೆಾ ಗಿ ಒಂದರೆ್ಕ ಂತ್ ಹೆಚ್ಚಚ  ಪರವಾನಗಿಗಳನುು  ಹಂದಲು ಯಾವುದೇ FBO 

ಅನುು  ಅನುಮತ್ತಸಲಾಗುವುದಿಲಿ . 

ಎಲಿಾ  ರಿೀತ್ತಯ ವಾಯ ಪಾರವ್ನುು  ಒಂದೇ ಆವ್ರಣಕೆಾ ಗಿ ಪಡೆದ ಏಕ ಪರವಾನಗಿಗೆ ಲ್ಲಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೀವು ಒಂದು ಸ್ಥಾ ೀರ್ಟ ಲೈಸ್ಥನ್್  ಮತಿ್ತ  ಒಂದು ಸ್ಥಂಟರ ಲ್ 

ಲೈಸ್ಥನ್್  ಅನುು  ಹಂದಿದಾ ರೆ, ನೀವು ಸ್ಥಾ ೀರ್ಟ ಲೈಸ್ಥನ್್  ಅನುು  ಸರೆಂಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತಿ್ತ  ನಮಮ  ಸ್ಥಾ ೀರ್ಟ ಲೈಸ್ಥನ್್  ನಲಿ್ಲ  ನಮೂದಿಸಿರುವ್ ವಾಯ ಪಾರದ 

ಪರ ಕಾರವ್ನುು  ಸೇರಿಸಲು ಸ್ಥಂಟರ ಲ್ ಲೈಸ್ಥನ್್  ನ ಮಾಪಾಿಡುಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲಿ್ಲ ಸಬೇಕು. 

 
Q69. ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳುಳ ವ ದೇಶಕೆೆ  ಆಹಾರ ಉತ್ಪ ನೆ ಗಳನೆ್ನ  ತ್ಯಾರಿಸಲು ನಾನ್ನ ಬಯಸುತೆು ೀನೆ. ಆಹಾರ ಉತ್ಪ ನೆ ಗಳು FSS (ಆಹಾರ ಉತ್ಪ ನೆ ಗಳ 

ಮಾನದಂಡಗಳು ಮತ್ತು  ಸೇಪಿಡೆಗಳು) ನಯಮಗಳು, 2011 ರ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ನಗದಿಪಡಿಸ್ಥದ ಮಾನದಂಡಗಳಿೋಂದ ಭಿನೆ ವಾಗಿವೆ. ಅೋಂತ್ಹ ಉತ್ಪ ನೆ ಗಳನೆ್ನ  

ತ್ಯಾರಿಸಲು ನನಗೆ ಅನ್ನಮತಿ ಇದೆಯೇ? 

ಉತ್ು ರ:ರಫಿ್ ಗೆ ಉದೆಾ ೀಶಿಸಿರುವ್ ಆಹಾರ ಉತಿ್ ನು ಗಳ ತ್ಯಾರಕರು ಆಮದು ಮಾಡಿಕಳುು ವ್ ದೇಶದ ಮಾನದಂಡಗಳನುು  ಅನುಸರಿಸಲು 

ಅನುಮತ್ತಸಲಾಗಿದೆ. 

FSSAI HQ ನಂದ ಅಂತ್ಹ ಉತಿ್ ನು ಗಳಿಗೆ ಪೂವ್ಿ ಉತಿ್ ನು  ಅನುಮೀದನೆಯನುು  ತೆಗೆದುಕಳುು ವ್ವ್ರೆಗೆ ಅಥವಾ ಹರತ್ತ ಭಾರತ್ತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟಾ ಯಲಿ್ಲ  ಅಂತ್ಹ 

ಉತಿ್ ನು ಗಳನುು  ಪರ ದಶಿಿಸುವುದಿಲಿ  ಅಥವಾ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವುದಿಲಿ  ಎಂದು ಈ FBO ಗಳು ಸಂಬಂಧಪಟಾ  ಪರವಾನಗಿ ಪಾರ ಧಿಕಾರಗಳಿಗೆ ಘೀರ್ಷಸಬೇಕಾಗಿದೆ. 
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ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಅನುಸರಣೆ ವ್ಯ ವ್ಸೆ್ಥ  (https://foscos.fssai.gov.in) 
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Q70. ನನೆ  ಉತ್ತಪ ದನಾ ಘಟಕದ ಉತ್ತಪ ದನಾ ಸ್ಥಮಥಾ ಿವನೆ್ನ  ಹೆಚ್ಚು ಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು  ಈಗ ನಾನ್ನ ಕೇೋಂದಿ  ಪರವಾನಗಿ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  

ಬರುತಿು ದೆು ೀನೆ. ಉತ್ತಪ ದನಾ ಸ್ಥಮಥಾ ಿವನೆ್ನ  ನಾನ್ನ ಹೇಗೆ ನವೀಕರಿಸಬಹುದು? 

ಉತ್ು ರ:ಉತಿ್ತ ದನಾ ಘಟಕದ ಉತಿ್ತ ದನಾ ಸಾಮಥಯ ಿವು ಬದಲಾದ್ದಗ, ಅದನುು  ಪರವಾನಗಿ ಮಾಪಾಿಡು ಅರ್ಜಿಯ 

ಮೂಲಕ ಸಂಬಂಧಪಟಾ  ಪರವಾನಗಿ ಪಾರ ಧಿಕಾರಗಳಿಗೆ ತ್ತಳಿಸಲಾಗುತಿ್ದೆ. 
ಇದಲಿದೆ, ಉತಿ್ತ ದನಾ ಸಾಮಥಯ ಿದಲಿ್ಲನ ಬದಲಾವ್ಣೆಯು ಪರವಾನಗಿಯ ಮಾನದಂಡದಲಿ್ಲ  ಬದಲಾವ್ಣೆಗೆ ಕಾರಣವಾದರೆ, ಅಂದರೆ ರಾಜ್ಯ ದಿಂದ ಕೇಂದರ ಕೆೆ , ನಂತ್ರ FBO 

ಕೇಂದರ  ಪರವಾನಗಿಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲಿ್ಲ ಸಬೇಕು ಮತಿ್ತ  ರಾಜ್ಯ  ಪರವಾನಗಿಯನುು  ಒಪಿ್ಪ ಸಬೇಕು. 

 
Q71. ನಾನ್ನ ನನೆ  ಉತ್ಪ ನೆ ಗಳನೆ್ನ  ಮೂರನೇ ವಾ ಕ್ು ಯ ಮೂಲಕ ತ್ಯಾರಿಸುತೆು ೀನೆ. ನನಗೆ FSSAI ಪರವಾನಗಿ ಬೇಕೇ? ಹೌದು ಎೋಂದಾದರೆ, 

ಅೋಂತ್ಹ ವಾಾ ಪಾರಕೆಾ ಗಿ ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆಯಲು ಯಾವ ರಿೀತಿಯ ವಾಾ ಪಾರ? 

ಉತ್ು ರ:ಮೂರನೇ ವ್ಯ ರಿ್ಕಯ ತ್ಯಾರಕರ ಮೂಲಕ ತ್ಮಮ  ಉತಿ್ ನು ಗಳನುು  ತ್ಯಾರಿಸುವ್ FBO ಗಳು 'Relabeller' ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ( 

KoB) ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  FSSAI ಪರವಾನಗಿಯನುು  ಪಡೆಯಬೇಕು. 

ಅಹಿತ್ತ ಮಾನದಂಡಗಳನುು  ನಧಿರಿಸಲು, ಸಂಚಿತ್ ಉತಿ್ತ ದನಾ ಸಾಮಥಯ ಿ ಅಥವಾ ಮೂರನೇ ವ್ಯ ರಿ್ಕಯ ತ್ಯಾರಕರು 

ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವ್ ರಾಜ್ಯ ಗಳು/UTಗಳ ಸಂಖ್ಯಯ ಯನುು  ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. 

Q72. ವೈನ್/ಮದಾ  ಚ್ಚಲಿರೆ ಅೋಂಗಡಿಗಳಿಗೆ FSSAI ಪರವಾನಗಿ ಅಗತ್ಾ ವದೆಯೇ? 

ಉತ್ು ರ:FSS ಕಾಯಿದೆ, 2006 ರ ವಿಭಾಗ 3(n) ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ಆಹಾರದ ವಾಯ ಖ್ಯಯ ನದಡಿಯಲಿ್ಲ  ಆಲೆ ೀಹಾಲ್ ಆವ್ರಿಸಲಿ ಟಿಾ ದೆ. ಆಲೆ ಹಾಲೆೆ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇ 

ಹಂತ್ದ ಚಟುವ್ಟಿಕೆಯಲಿ್ಲ  ಒಳಗೊಂಡಿರುವ್ FBO ಗಳು FSSAI ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ಪರವಾನಗಿ ಹಂದಿರಬೇಕು ಅಥವಾ ನೀಂದ್ದಯಿಸಿಕಳು ಬೇಕು. ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತಿ್ತ  

ಮಾನದಂಡಗಳು (ಆಲೆ ಹಾಲ್ಲಕ್ ಪಾನೀಯಗಳು) ನಯಂತ್ರ ಣ, 2018 ಅನುು  ಇಲಿ್ಲ  ಲಭಯ ವಿದೆhttps://fssai.gov.in/cms/food-safety-andstandards- regulations.php 

 

Q73. ನೀರು/ಆಹಾರ ಎಟಿಎೋಂಗಳು, ವೆೋಂಡಿೋಂಗ್ ಮೆರ್ಷನ್ ಗಳಿಗೆ ಎಫ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಐ ಪರವಾನಗಿ ಅಥವಾ ನೀೋಂದಣಿ ಅಗತ್ಾ ವದೆಯೇ? 

ಉತ್ು ರ:ನೀರು/ಆಹಾರ ಎಟಿಎಂಗಳು, ವೆಂಡಿಂಗ್ ಮೆರ್ಷನ್ ಗಳನುು  ಹಂದಿರುವ್ ಮೂಲ ಘಟಕವು ಎಫ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಐ ಪರವಾನಗಿಯನುು  ಪಡೆಯಬೇಕು ಮತಿ್ತ  

ಈ ಯಂತ್ರ ಗಳು ಅಥವಾ ಮಾರಾಟ ಘಟಕಗಳನುು  ಇರಿಸಲಾಗಿರುವ್ ಎಲಿಾ  ಸೆ ಳಗಳನುು  ಘೀರ್ಷಸಬೇಕು. 

 
Q74. ಮದುವೆಗಳು, ಪಾಟಿಿಗಳಲಿ್ಲ  ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವವರಿಗೆ FSSAI ಪರವಾನಗಿ ಅಥವಾ ನೀೋಂದಣಿ ಅಗತ್ಾ ವದೆಯೇ? ಉತ್ು ರ: 

ಹೌದು. ಕಾಯ ಟರರ್ ಗಳು ಅಹಿತ್ತ ಮಾನದಂಡಗಳ ಪರ ಕಾರ FSSAI ಪರವಾನಗಿ ಅಥವಾ ನೀಂದಣಿಯನುು  ಪಡೆಯಬೇಕು. 

 
Q75. ಪಿ ಸ್ಥದ ನೀಡುವ ದೇವಾಲಯಗಳು, ಲಂಗರ್ ಅಥವಾ ಭಂಡ್ಡರವನೆ್ನ  ಆಯೀಜಸಲು FSSAI ಪರವಾನಗಿ ಅಥವಾ 

ನೀೋಂದಣಿ ಅಗತ್ಾ ವದೆಯೇ? 

ಉತ್ು ರ:ಹೌದು. ದೇವಾಲಯಗಳು ಅಹಿತ್ತ ಮಾನದಂಡಗಳ ಪರ ಕಾರ FSSAI ಪರವಾನಗಿ ಅಥವಾ ನೀಂದಣಿಯನುು  ಪಡೆಯಬೇಕು. 

 
Q76. ಹೆಚ್ಚು ವರಿ ಆಹಾರ ವತ್ರಣೆಯಲಿ್ಲ  ತಡಗಿರುವ NGOಗಳಿಗೆ FSSAI ಪರವಾನಗಿ ಅಥವಾ ನೀೋಂದಣಿ ಅಗತ್ಾ ವದೆಯೇ? 

ಉತ್ು ರ:ಅಂತ್ಹ NGOಗಳು ಅಹಿತ್ತ ಮಾನದಂಡಗಳ ಪರ ಕಾರ FSSAI ಪರವಾನಗಿ ಅಥವಾ ನೀಂದಣಿಯನುು  ಪಡೆಯುತಿ್ವೆ. 

 

Q77. ಕಿ್ಲಡ್ ಕ್ಚನ್ ಗಳಿಗೆ (ಯಾವುದೇ ಆಸನ ವಾ ವಸೆ್ಥ ಗಳಿಲಿದೆ) FSSAI ಪರವಾನಗಿ ಅಥವಾ ನೀೋಂದಣಿ ಅಗತ್ಾ ವದೆಯೇ? 

ಉತ್ು ರ:ಹೌದು. ಕಿ್ಲಡ್ ರ್ಕಚನ್ ಗಳು ಅಹಿತ್ತ ಮಾನದಂಡಗಳ ಪರ ಕಾರ FSSAI ಪರವಾನಗಿ ಅಥವಾ ನೀಂದಣಿಯನುು  ಪಡೆಯಬೇಕು. 

 

Q78. ಯಾವ FBO ಗಳು ಇ-ಕಾಮಸ್ಿ FBO ಗಳ ವಗಿಕೆೆ  ಸೇರುತ್ು ವೆ? 

ಉತ್ು ರ:ಎಫ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಕಾಯಿದೆ, 2006 ರ ಸ್ಥಕ್ಷನ್ 3(ಎನ್) ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ವಾಯ ಖ್ಯಯ ನಸಲಾದ ವ್ಹಿವಾಟು ಅಥವಾ ಮಾರಾಟ ಅಥವಾ ಚಟುವ್ಟಿಕೆಗಾಗಿ ಇ-ಕಾಮಸ್ಿ/ಆನ್ ಲೈನ್ ಪಿಾರ್ಟ 

ಫ್ಯರ್ಮಿ ಅನುು  ಒದಗಿಸುವ್ ಎಫ್ ಬಿಒಗಳು ಇ-ಕಾಮಸ್ಿ ವಿಭಾಗದ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ಎಫ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಐ ಪರವಾನಗಿಯನುು  ಪಡೆಯುವ್ ಅಗತ್ಯ ವಿದೆ. ಅಂತ್ಹ ಪರವಾನಗಿಯನುು  ಮುಖಯ  

ಕಛೇರಿ/ನೀಂದ್ದಯಿತ್ ಕಛೇರಿ ವಿಳಾಸದಲಿ್ಲ  ಅನವ ಯಿಸಲಾಗುತಿ್ದೆ. 

 
Q79. FBOಗಳ ಪಟಿು ಯನೆ್ನ  ಮಾತಿ್  ಒದಗಿಸುವ ಆನ್ ಲೈನ್ ಪಿಾರ್ಟ ಫಾರ್ಮಿ ಗಳಿಗೆ FSSAI ಪರವಾನಗಿ ಅಗತ್ಾ ವದೆಯೇ? 

ಉತ್ು ರ:FBOಗಳನುು  ಮಾತ್ರ  ಪಟಿಾ ಮಾಡುವ್ ಆದರೆ FSS ಕಾಯಿದೆ, 2006 ರ ಸ್ಥಕ್ಷನ್ 3(n) ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ಉಲಿೆ ೀಖಿಸಲಾದ ಯಾವುದೇ ಚಟುವ್ಟಿಕೆಯಲಿ್ಲ  

ತ್ಡಗದಿರುವ್ ವೇದಿಕೆಯು FSSAI ಪರವಾನಗಿಯನುು  ಪಡೆಯುವ್ ಅಗತ್ಯ ವಿಲಿ . ಆದ್ದಗ್ಯಯ  ಅವ್ರು ಮಾನಯ ವಾದ FSSAI ಪರವಾನಗಿ ಅಥವಾ 

ನೀಂದಣಿಯನುು  ಹಂದಿರುವ್ FBOಗಳನುು  ಮಾತ್ರ  ಪಟಿಾ  ಮಾಡಬೇಕು. 

https://fssai.gov.in/cms/food-safety-and-standards-regulations.php
https://fssai.gov.in/cms/food-safety-and-standards-regulations.php
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Q80. FBO ತ್ನೆ /ಆಕೆಯ ಉತ್ಪ ನೆ ಗಳನೆ್ನ  ಅವನ/ಅವಳ ಸೆ ೋಂತ್ ಇ-ಕಾಮಸ್ಿ/ಆನ್ ಲೈನ್ ಪಿಾರ್ಟ ಫಾರ್ಮಿ ಮೂಲಕ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಇ-ಕಾಮಸ್ಿ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  

FSSAI ಪರವಾನಗಿ ಅಗತ್ಾ ವದೆಯೇ? 

ಉತ್ು ರ:ಹೌದು, ತ್ಮಮ  ಉತಿ್ ನು ಗಳನುು  ತ್ಮಮ  ಸವ ಂತ್ ಇ-ಕಾಮಸ್ಿ ಪಿಾರ್ಟ ಫ್ಯರ್ಮಿ ಮೂಲಕ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ್ FBO ಗಳು ಇ-ಕಾಮಸ್ಿ ವ್ಗಿದ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  

FSSAI ಪರವಾನಗಿಯನುು  ಪಡೆಯುವ್ ಅಗತ್ಯ ವಿದೆ. 

 
Q81. ಎಫ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಐ ಪರವಾನಗಿ ಅಥವಾ ನೀೋಂದಣಿಯನೆ್ನ  ಪಡೆಯುವುದರಿೋಂದ ನೇರ ಮಾರಾಟಗಾರರಿಗೆ ವನಾಯಿತಿ ಇದೆಯೇ? 

ಉತ್ು ರ:ಇಲಿ , ನೇರ ಮಾರಾಟಗಾರರು FSSAI ಪರವಾನಗಿ ಅಥವಾ ನೀಂದಣಿಯನುು  ಪಡೆಯುವುದರಿಂದ ವಿನಾಯಿತ್ತ ಪಡೆದಿಲಿ . ನೇರ ಮಾರಾಟದ 

ಘಟಕಗಳು ತ್ಮಮ  ನೇರ ಮಾರಾಟಗಾರರ ಜ್ವಾಬಾಾ ರಿಗಳನುು  ತೆಗೆದುಕಳು ಲು ಸಿದಧ ರಿದಾ ರೆ ಮತಿ್ತ  ಅಂತ್ಹ ಜ್ವಾಬಾಾ ರಿಗಳನುು  ಹಂದಲು ಅವ್ರಿಗೆ 

ಲ್ಲಖಿತ್ವಾಗಿ ನೀಡಿದರೆ, ನೇರ ಮಾರಾಟಗಾರರು FSSAI ನೀಂದಣಿ ಪರ ಮಾಣಪತ್ರ ಗಳನುು  ಪಡೆಯುವ್ ಅಗತ್ಯ ವಿಲಿ . ಎಫ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಐ ಲೈಸ್ಥನ್್  ನ 

ವ್ಗಿದ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ಬರುವ್ ನೇರ ಮಾರಾಟಗಾರರು ಎಲಿಾ  ಸಂದಭಿಗಳಲಿ್ಲ  ಪರವಾನಗಿಯನುು  ಪಡೆಯಬೇಕಾಗುತಿ್ದೆ. 

Q82. 24-36 ತಿೋಂಗಳ ವಯಸ್ಥಸ ನ ಮಕೆಳಿಗೆ ಫಾಮಿಲೇಟೆಡ್ ಸಪಿ್ರ ಮೆೋಂರ್ಟ ಗಳಿಗಾಗಿ ಸೆ್ಥ ಮಾ ದ ಆಹಾರಕೆಾ ಗಿ ಪರವಾನಗಿಯನೆ್ನ  

ತೆಗೆದುಕೊಳಳ ಬಹುದೇ? 

ಉತ್ು ರ:FSSAI ಆದೇಶ 15(15) 2018/CLAs/RCD/FSSAI ದಿನಾಂಕ 18ನೇ ಅಕಾ ೀಬರ್ 2019 ರ ಪರ ಕಾರ, ವ್ಗಿ 13.2 ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ಶಿಶುಗಳು 

ಮತಿ್ತ  ಚಿಕೆ  ಮಕೆ ಳಿಗೆ ಪೂರಕ ಆಹಾರಗಳ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  24-36 ತ್ತಂಗಳ ವ್ಯಸ್ಿ ನ ಮಕೆ ಳಿಗಾಗಿ ಸೂತ್ತರ ೀಕರಿಸಿದ ಪೂರಕಗಳಿಗೆ ಸಾವ ಮಯ ದ 

ಆಹಾರಕೆಾ ಗಿ ಪರವಾನಗಿಯನುು  ನೀಡಲಾಗುವುದಿಲಿ . 

 
Q83. ಯಾವ ಆಹಾರ ವಾಾ ಪಾರ ನವಾಿಹಕರನೆ್ನ  ರಿಪಾಾ ಕರ್ ಗಳು ಎೋಂದು ವಗಿೀಿಕರಿಸಲಾಗಿದೆ? 

ಉತ್ು ರ:ರಿಪಾಯ ಕ್ ಮಾಡುವುದು ಎಂದರೆ ಸಗಟು ಪಾಯ ಕೇಜ್ ಗಳಿಂದ ವಿಂಗಡಿಸುವುದು, ಶ್ನರ ೀಣಿೀಕರಿಸುವುದು, ಜ್ರಡಿ ಹಿಡಿಯುವುದು ಇತ್ತಯ ದಿಗಳಂತ್ಹ ಕನಷಠ  ಸಂಸೆ ರಣೆಯನುು  ಮಾಡಿದ 

ನಂತ್ರ ಲೇಬಲ್ ನಂದಿಗೆ ವಿವಿಧ ಗಾತ್ರ ಗಳಲಿ್ಲ  ಆಹಾರ ಉತಿ್ ನು ಗಳನುು  ಪಾಯ ರ್ಕಂಗ್ ಮಾಡುವುದು. ಆಹಾರ ಉತಿ್ ನು ವ್ನುು  ಕುಶಲತೆಯಿಂದ ಮಾಡಲಾಗಿಲಿ  ಮತಿ್ತ  

ಸಂಯೀಜ್ನೆ ಅಥವಾ ಸೂತ್ತರ ೀಕರಣವು ಪರಿಣಾಮ ಬಿೀರುವುದಿಲಿ  ಅಥವಾ ಬದಲಾಗುವುದಿಲಿ . 

ರಿಪಾಯ ಕರ್ ಒಬಬ  ಡಿೀರ್ಮಡ  ತ್ಯಾರಕ ಮತಿ್ತ  FSS (ಆಹಾರ ವ್ಯ ವ್ಹಾರಗಳ ಪರವಾನಗಿ ಮತಿ್ತ  ನೀಂದಣಿ) 

ನಯಮಗಳು, 2011 ರ ಎಲಿಾ  ನಬಂಧನೆಗಳನುು  ಅನುಸರಿಸಬೇಕು. 

 
Q84. ಯಾವ ಆಹಾರ ವಾಾ ಪಾರ ನವಾಿಹಕರನೆ್ನ  ರಿಲಾಬೆಲಿರ್ ಗಳು ಎೋಂದು ವಗಿೀಿಕರಿಸಲಾಗಿದೆ? 

ಉತ್ು ರ:Relabellers ಡಿೀರ್ಮಡ  ತ್ಯಾರಕರು ಮತಿ್ತ  ತ್ಯಾರಕರಿಗೆ ನಗದಿಪಡಿಸಿದ ಎಲಿಾ  ವೇಳಾಪಟಿಾ  4 ಷರತಿ್ತ ಗಳನುು  

ಖಚಿತ್ಪಡಿಸಿಕಳು ಬೇಕು. Relabeller ಉತಿ್ ನು  ತ್ಯಾರಿಕೆಗಾಗಿ ಮೂರನೇ ವ್ಯ ರಿ್ಕಯ ತ್ಯಾರಕರಂದಿಗೆ ಒಪಿ ಂದ/ಒಪಿ ಂದವ್ನುು  

ಮಾಡಿಕಳುು ವ್ ಬದಲು ಸವ ಂತ್ವಾಗಿ ಉತಿ್ ನು ವ್ನುು  ತ್ಯಾರಿಸುವುದಿಲಿ . 

 
Q85. ಎಫ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಐ ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆಯಲು ಪಿ ವಾಸೊೀದಾ ಮ ಸಚ್ಚವಾಲಯ ನೀಡಿರುವ ಸ್ಥು ರ್-ರೇಟಿೋಂಗ್ ಪಿ ಮಾಣಪತಿ್  ಅಗತ್ಾ ವದೆಯೇ? 

 
ಉತ್ು ರ:FSSAI ತ್ನು  ಆದೇಶ 12(1)2019/ಹೀಟ್ಟಲ್ ಮತಿ್ತ  ರೆಸ್ಾ ೀರೆಂರ್ಟ ಅಸ್ೀಸಿಯೇಷನ್/RCD/FSSAI ದಿನಾಂಕ 7ನೇ ಫೆಬರ ವ್ರಿ 2019 ಅನುು  ಅನುಸರಿಸಿ, FSSAI 

ಪರವಾನಗಿಯನುು  ಪಡೆಯಲು ಹೀಟ್ಟಲ್ ಗಳಿಗೆ ಸಾಾ ರ್-ರೇಟಿಂಗ್ ಪರ ಮಾಣಪತ್ರ ವು ಪೂವಾಿಪೇರಿ್ಕ ತ್ ದ್ದಖಲೆಯಲಿ  ಎಂದು ಸಿ ಷಾ ಪಡಿಸಿದೆ. 

 

ಒಂದು ವೇಳೆ, ಹೀಟ್ಟಲ್ ಪರ ವಾಸ್ೀದಯ ಮ ಸಚಿವಾಲಯದಿಂದ (HRACC) ಸಾಾ ರ್-ರೇಟಿಂಗ್ ಪರ ಮಾಣಪತ್ರ ವ್ನುು  ಪಡೆದಿದಾ ರೆ, FBO ಅದನುು  ಅಪ್ ಲೀಡ್ 

ಮಾಡಬೇಕಾಗುತಿ್ದೆ, ಇಲಿದಿದಾ ರೆ, FBO ಅವ್ರು ಪರ ವಾಸ್ೀದಯ ಮ ಸಚಿವಾಲಯದಿಂದ ಸಾಾ ರ್-ರೇಟಿಂಗ್ ಅನುು  ಆರಿಸಿಕಂಡಿಲಿ  ಎಂದು ಸವ ಯಂ-ಘೀಷಣೆಯನುು  ಅಪ್ 

ಲೀಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತಿ್ದೆ. (HRACC). ಪರ ವಾಸ್ೀದಯ ಮ ಸಚಿವಾಲಯದ ಸಾಾ ರ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಇಲಿದ ಹೀಟ್ಟಲ್ ಗಳನುು  FSSAI ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆಯಲು ಒಂದು ಮತಿ್ತ  ಎರಡು 

ಸಾಾ ರ್ ಹೀಟ್ಟಲ್ ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ವ್ಗಿೀಿಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದಲಿದೆ, ಪರ ವಾಸ್ೀದಯ ಮ ಸಚಿವಾಲಯದಿಂದ ಫೈವ್ ಸಾಾ ರ್ ಮತಿ್ತ  ಅದರೆ್ಕ ಂತ್ ಹೆಚಿಚ ನ ದಜಿಯ ಹೀಟ್ಟಲ್ ಗಳು 

ಕೇಂದರ  ಪರವಾನಗಿಯನುು  ಪಡೆಯಬೇಕು ಮತಿ್ತ  ರಾಜ್ಯ  ಪರವಾನಗಿ/ನೀಂದಣಿಯನುು  ಪಡೆಯಲು ಉಳಿದ ಅಗತ್ಯ ವಿದೆ. 

 
Q86. FSSAI ಪರವಾನಗಿಗಾಗಿ ಕೇೋಂದಿಿ ೀಯ ಅೋಂತ್ಜಿಲ ಪಿಾ ಧಿಕಾರದಿೋಂದ ಯಾವುದೇ NOC ಅಗತ್ಾ ವದೆಯೇ? ಉತ್ು ರ:ಹೌದು. ಆಹಾರ ವಾಯ ಪಾರ 

ಚಟುವ್ಟಿಕೆಗಳನುು  ನಡೆಸಲು FBO ಅಂತ್ಜ್ಿಲವ್ನುು  ಹರತೆಗೆಯುತಿ್ತದಾ ರೆ (ಅತ್ತ-ಶೀಷಣೆಯ ಪರ ದೇಶಗಳಲಿ್ಲ  ನೆಲೆಗೊಂಡಿದೆ), ಅವ್ರು FSSAI 

ಪರವಾನಗಿಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲಿ್ಲ ಸುವ್ ಮದಲು ಕೇಂದಿರ ೀಯ ಅಂತ್ಜ್ಿಲ ಪಾರ ಧಿಕಾರದಿಂದ NOC ಪಡೆದುಕಳು ಬೇಕಾಗುತಿ್ದೆ. ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯಯ  ನೀಡಿ. 

5(9)2017/CLA/DO ಮುಂಬೈ/RCD/FSSAI ದಿನಾಂಕ 02.01.2018. 

 
Q87. ಹಾಲು ಮಾರಾಟಗಾರ/ಹಾಲುಗಾರನಗೆ FSSAI ಪರವಾನಗಿ/ನೀೋಂದಣಿ ಅಗತ್ಾ ವದೆಯೇ? ತ್ನೆ  ಹಾಲನೆ್ನ  ನೇರವಾಗಿ ಗಿಾ ಹಕರಿಗೆ 

ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತಿು ದು ರೂ. 

ಉತ್ು ರ:ಹೌದು. ಎಲಿಾ  ಹಾಲು ಮಾರಾಟಗಾರರು/ಹಾಲುಗಾರರಿಗೆ FSSAI ನೀಂದಣಿ ಪರ ಮಾಣಪತ್ರ ಗಳ ಅಗತ್ಯ ವಿರುತಿ್ದೆ, ಅವ್ರು ಹಾಲು ಮತಿ್ತ  ಹಾಲ್ಲನ ಉತಿ್ ನು ಗಳನುು  

ರೂ.ವ್ರೆಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತಿ್ತದಾ ರೆ. ವ್ಷಿಕೆೆ  12 ಲಕ್ಷಗಳು. ಅವ್ರ ಮಾರಾಟವು ರೂ. ವ್ಷಿಕೆೆ  12 ಲಕ್ಷಗಳು, ಅವ್ರು FSSAI ಪರವಾನಗಿಯನುು  ಪಡೆಯಬೇಕು. 
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Q88. ಹಾಲು ಸಂಗಿ ಹಣೆ/ಶಿೀತ್ಲ್ಲೀಕರಣ ಕೇೋಂದಿ ಕೆೆ  FSSAI ಪರವಾನಗಿ/ನೀೋಂದಣಿ ಅಗತ್ಾ ವದೆಯೇ? 

ಉತ್ು ರ:ಹೌದು. ಹಾಲು ಸಂಗರ ಹಣೆ ಅಥವಾ ಶಿೀತ್ಲ್ಲೀಕರಣ ಕೇಂದರ ಕೆೆ  ಕೇಂದರ ವು ನವ್ಿಹಿಸುವ್ ಹಾಲ್ಲನ ಪರ ಮಾಣವ್ನುು  ಅವ್ಲಂಬಿಸಿ FSSAI 

ಪರವಾನಗಿ/ನೀಂದಣಿ ಅಗತ್ಯ ವಿದೆ. 

 

ಒಂದು ವೇಳೆ, ಕೇಂದಿರ ೀಕೃತ್ ಹಾಲು ಶಿೀತ್ಲ್ಲೀಕರಣ/ಸಂಗರ ಹ ಕೇಂದರ ವು FSSAI ನಂದಿಗೆ ನೀಂದ್ದಯಿಸಲಿ ಟಿಾ ದಾ ರೆ/ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದಿದಾ ರೆ, ನಂತ್ರ ಪರ ತೆಯ ೀಕ 

ಸಣಣ  ಶಿೀತ್ಲ್ಲೀಕರಣ ಕೇಂದರ ಗಳನುು  (ಗಾರ ಮ ಮಟಾ ದಲಿ್ಲ  ಸೆಾ ಪ್ಪಸಲಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಹಾಗೆ) FSSAI ನಲಿ್ಲ  ಪರ ತೆಯ ೀಕವಾಗಿ ನೀಂದ್ದಯಿಸಬೇಕಾಗಿಲಿ . ಎಫ್ ಎಸ್ ಎಸ್ 

ಕಾಯಿದೆ ಮತಿ್ತ  ಅದರಲಿ್ಲ  ಮಾಡಲಾದ ನಯಮಗಳು ಮತಿ್ತ  ನಬಂಧನೆಗಳ ಅನುಸರಣೆಯನುು  ಕೇಂದಿರ ೀಕೃತ್ ಹಾಲು ಶಿೀತ್ಲ್ಲೀಕರಣ/ಸಂಗರ ಹ ಕೇಂದರ ವು 

ಭರಿಸತ್ಕೆ ದುಾ . 

 
Q89. ಹಾಲು ಮಾರಾಟಗಾರ/ಹಾಲುಗಾರನ್ನ ತ್ನೆ  ಸಂಪೂಣಿ ಉತ್ತಪ ದನೆಯ ಹಾಲನೆ್ನ  ಸಹಕಾರಿ ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವವರಿಗೆ FSSAI 

ಪರವಾನಗಿ/ನೀೋಂದಣಿ ಅಗತ್ಾ ವದೆಯೇ? 

ಉತ್ು ರ:ಹಾಲುಗಾರ/ಮಾರಾಟಗಾರನು ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘದ ನೀಂದ್ದಯಿತ್ ಮಾರಾಟಗಾರರಾಗಿದಾ ರೆ ಮತಿ್ತ  ಅವ್ನ ಸಂಪೂಣಿ ಉತಿ್ತ ದನೆಯ ಹಾಲನುು  ಆ ಸ್ಸೈಟಿಗೆ 

ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದರೆ, ಅವ್ನು FSSAI ನೀಂದಣಿಯನುು  ಪಡೆಯುವುದರಿಂದ ವಿನಾಯಿತ್ತ ಪಡೆದಿದ್ದಾ ನೆ. ಅಂತ್ಹ ಸಂದಭಿದಲಿ್ಲ , ಸಹಕಾರ ಸಂಘವು FSSAI ಯಂದಿಗೆ 

ಪರವಾನಗಿಯನುು  ಹಂದಿರಬೇಕು ಅಥವಾ ನೀಂದ್ದಯಿಸಿಕಳು ಬೇಕು. 

 
Q90. ನಾನ್ನ ಕೇೋಂದಿ /ರಾಜಾ  ಸಕಾಿರಿ ಕಛೇರಿ/ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸೆ್ಥ / ರ್ವನ/ ಆಸಪ ತಿೆ / ಜೈಲು ಅಥವಾ ಅೋಂತ್ಹುದೇ ಸೆ್ಥ ಪನೆಯಲಿ್ಲ  

ಕಾಾ ೋಂಟಿೀನ್ ಆಗಿದು ರೆ - ನಾನ್ನ ಯಾವ ಪರವಾನಗಿಯನೆ್ನ  ಪಡೆಯಬೇಕು - ರಾಜಾ  ಅಥವಾ ಕೇೋಂದಿ  ಪರವಾನಗಿ? 

ಉತ್ು ರ:ನೀವು ಒಂದು ವೇಳೆಖಾಸಗಿ ಆಹಾರ ವಾಾ ಪಾರ ನವಾಿಹಕರು(FBO) ಕೇಂದರ /ರಾಜ್ಯ  ಸಕಾಿರದಲಿ್ಲ  ಕಾಯ ಂಟಿೀನ್ ನಡೆಸುತಿ್ತದೆ 

ಸಂಸೆ್ಥ , ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತ್ತ ಅನುಸರಣೆ ವ್ಯ ವ್ಸೆ್ಥ ಯ ಮುಖಪುಟದಲಿ್ಲ  ಲಭಯ ವಿರುವ್ ಅಹಿತ್ತ ಮಾನದಂಡಗಳ ಪರ ಕಾರ ನೀವು ನೀಂದಣಿ / ರಾಜ್ಯ  

ಪರವಾನಗಿ / ಕೇಂದರ  ಪರವಾನಗಿಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲಿ್ಲ ಸಬೇಕಾಗುತಿ್ದೆ. 

 
ಒಂದು ವೇಳೆ, ಕೇಂದರ  ಸಕಾಿರದ ಸಂಸೆ್ಥ ಗಳು/ಸಂಸೆ್ಥ ಗಳಲಿ್ಲ  ಕಾಯ ಂಟಿೀನ್ ಗಳನುು  ನಡೆಸಲಾಗುತಿ್ತದೆಕೇೋಂದಿ  ಸಕಾಿರದ ಸಂಸೆ್ಥ ಯೇ, 

ನಂತ್ರ ಪರವಾನಗಿ/ನೀಂದಣಿಗಾಗಿ ಆನ್ ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿಯನುು  ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತ್ತ ಅನುಸರಣೆ ವ್ಯ ವ್ಸೆ್ಥ  ಅಥವಾ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತ್ತ 

ಕನೆಕ್ಾ  ಅಪಿ್ಪ ಕೇಶನ್ ನಲಿ್ಲ  ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಾದ ಮಾನದಂಡಗಳ ಪರ ಕಾರ ಮಾಡಲಾಗುತಿ್ದೆ. 

 

ಮಾದರಿ 

i. ಕೇಂದರ  ನೀಂದಣಿ 

ii ಕೇಂದರ  ಪರವಾನಗಿ 

ಅಹಿತೆಯ ಮಾನದಂಡ 

ಕಾಯ ಂಟಿೀನ್ ನ ವಾರ್ಷಿಕ ವ್ಹಿವಾಟು ರೂ. 12 ಲಕ್ಷ 

ಕಾಯ ಂಟಿೀನ್ ನ ವಾರ್ಷಿಕ ವ್ಹಿವಾಟು ರೂ. 12 ಲಕ್ಷಗಳು 

 

ಶುಲೆ  

ಶುಲೆ : ರೂ. 100 

ಶುಲೆ : ರೂ. 2000 

 

Q91. ನನೆ  FSSAI ಪರವಾನಗಿ ಸಂಖ್ಯಾ  ಬದಲಾಗಿದೆ. ನಾನ್ನ ಹಳೆಯ FSSAI ಪರವಾನಗಿ ಸಂಖ್ಯಾ ಯೋಂದಿಗೆ ಪೂವಿ-ಮದಿಿ ತ್ ಪಾಾ ಕೇಜೋಂಗ್ 

ವಸುು ಗಳನೆ್ನ  ಬಳಸಬಹುದೇ? 

Ans: ಹೆಸರು, ವಿಳಾಸ ಅಥವಾ ಪರವಾನಗಿ ಸಂಖ್ಯಯ ಯ ಬದಲಾವ್ಣೆಯ ಸಂದಭಿದಲಿ್ಲ , ನೀವು ಪೂವ್ಿ-ಮುದಿರ ತ್ ಪಾಯ ಕೇರ್ಜಂಗ್ ವ್ಸಿು ಗಳನುು  

ಬಳಸಲು ಅನುಮತ್ತಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲಿ್ಲ ಸಬಹುದು. ಅನುಮತ್ತಗಾಗಿ ವಿನಂತ್ತಯನುು  ನಗದಿತ್ ಶುಲೆ ದೊಂದಿಗೆ FSSAI HQ ಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತಿ್ದೆ. FSSAI 

ಆದೇಶಗಳನುು  ನೀಡಿ. 12(2)2016/FBO ಪಾರ ತ್ತನಧಯ /Enf/FSSAI & 12(2)2017/FBO ಪಾರ ತ್ತನಧಯ /Enf/FSSAI ದಿನಾಂಕ 23/11/2016 ಮತಿ್ತ  14.11.2017 

ಕರ ಮವಾಗಿ, ವೆಬ್ ಸೈರ್ಟ ನಲಿ್ಲ  ಲಭಯ ವಿದೆ (www.fssai.gov.in). 

 
Q92. ಆಹಾರ ವಾಾ ಪಾರ ನವಾಿಹಕರ ವರುದಧ  ನಾನ್ನ ದೂರನೆ್ನ  ಹೊೋಂದಿದು ರೆ ನಾನ್ನ ಎಲಿ್ಲ  ಸಂಪಕ್ಿಸಬಹುದು? 

Ans: FSSAI ನ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಸಂಪಕಿ ಪೀಟಿಲ್ ನಲಿ್ಲ  (https://foodlicensing.fssai.gov.in/cmsweb/) ನಮಮ  ಆಹಾರ ಸಂಬಂಧಿತ್ 

ಕುಂದುಕರತೆಗಳನುು  ನೀವು ಎತಿ್ಬಹುದು. ನೀವು 'ಫ್ತಡ್ ಸೇಫ್ಾ  ಕನೆಕ್ಾ ' ಅಪಿ್ಪ ಕೇಶನ್ ಅನುು  ಸಹ ಡೌನ್ ಲೀಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಪರ ತ್ತ ಸಲಿ್ಲ ಸಿದ ದೂರಿಗೆ 

ಒಂದು ಅನನಯ  ಸಂಖ್ಯಯ ಯನುು  ನಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಅದರ ಮೂಲಕ ದೂರುದ್ದರನು ತ್ನು  ದೂರಿನ ಸೆಿ ತ್ತಯನುು  ಟ್ರ್ರ ಯ ಕ್ ಮಾಡಬಹುದು. 

 
 

Q93. ನಾನ್ನ ಆಮದುದಾರನಾಗಿದು ರೆ- ನನಗೆ ಪರವಾನಗಿ ಬೇಕೇ- ಯಾವುದು? 

Ans: ಹೌದು, ಎಲಿಾ  ಆಮದುದ್ದರರು ಆಮದುದ್ದರರ ವ್ಗಿದ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  FSSAI ಕೇಂದರ  ಪರವಾನಗಿಯನುು  ಪಡೆಯಬೇಕು. 



ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಅನುಸರಣೆ ವ್ಯ ವ್ಸೆ್ಥ  (https://foscos.fssai.gov.in) 

ಪುಟ13ನ18 05 ರಂದು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆನೇಏಪಿ್ರ ಲ್ 2022 

 

 

 
Q94. ನಾನ್ನ ಈಗಾಗಲೇ FSSAI ನ ರಾಜಾ  ಪರವಾನಗಿಯನೆ್ನ  ಹೊೋಂದಿದೆು ೀನೆ. ನಾನ್ನ ಅದೇ ಪರವಾನಗಿಯಲಿ್ಲ  ಆಹಾರ ಉತ್ಪ ನೆ ಗಳನೆ್ನ  ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳಳ ಬಹುದೇ? 

 

Ans: Q 93 ಅನುು  ಉಲಿೆ ೀಖಿಸಿ. ಭಾರತ್ದಲಿ್ಲ  ಆಹಾರ ಉತಿ್ ನು ಗಳನುು  ಆಮದು ಮಾಡಿಕಳು ಲು FBO ಗಳು ಆಮದುದ್ದರ ವ್ಗಿದ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  FSSAI ನ ಕೇಂದರ  

ಪರವಾನಗಿಯನುು  ಪಡೆಯಬೇಕು. 

ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ಎಫ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಐನ ರಾಜ್ಯ  ಪರವಾನಗಿಯನುು  ಹಂದಿದಾ ರೆ, ರಾಜ್ಯ  ಪರವಾನಗಿ ಮತಿ್ತ  ಕೇಂದರ  ಪರವಾನಗಿ ನಡುವಿನ 

ವ್ಯ ತ್ತಯ ಸದ ಮತಿ್ದೊಂದಿಗೆ ಮಾಪಾಿಡು ಶುಲೆ ದೊಂದಿಗೆ ಆಮದುದ್ದರ ರಿೀತ್ತಯ ವಾಯ ಪಾರವ್ನುು  ಸೇರಿಸಲು ನಮಮ  ಪರ ಸಿುತ್ ರಾಜ್ಯ  

ಪರವಾನಗಿಯನುು  ಕೇಂದರ  ಪರವಾನಗಿ ವ್ಗಿಕೆೆ  ಮಾಪಿಡಿಸುವ್ ಅಗತ್ಯ ವಿದೆ. ಅಲಿದೆ, FSSAI ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯಯ  15(31)2020/ FoSCoS/RCD/FSSAI 

ದಿನಾಂಕ 31 ಅನುು  ಉಲಿೆ ೀಖಿಸಿಸಾ ಮೇ 2021. 

 
Q95. FSS (ಆಹಾರ ವಾ ವಹಾರಗಳ ಪರವಾನಗಿ ಮತ್ತು  ನೀೋಂದಣಿ) ನಯಮಗಳು, 2011 ರ ಷರತ್ತು  2.1.13 (1) ರ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  

ನದಿಿಷು ಪಡಿಸ್ಥದ ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯದ ಸಂದರ್ಿದಲಿ್ಲ  'ಆಹಾರ ಉತ್ಪ ನೆ ಗಳನೆ್ನ  ನವಿಹಿಸುವುದು' ಎೋಂದರೆ ಏನ್ನ? 

ಉತ್ು ರ.ಇಲಿ್ಲ  'ಫ್ತಡ್ ಪಾರ ಡಕ್ಾ  ಹಾಯ ಂಡಲ್' ಎಂಬ ಪದದ ಅಥಿ - FSSAI ಪರವಾನಗಿಯನುು  ನೀಡಿರುವ್ ಆಹಾರ ಚಟುವ್ಟಿಕೆ. 

 
- ವಾಯ ಪಾರದ ಪರ ಕಾರವು (ಎಫ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಐ ಪರವಾನಗಿಯಲಿ್ಲ ) ತ್ಯಾರಕರು/ರಿಪಾಯ ಕರ್/ರಿಲಾಬೆಲಿರ್ ಆಗಿದಾ ರೆ, 'ಆಹಾರ 

ಉತಿ್ ನು ಗಳು ನವ್ಿಹಿಸುವುದು' ಎಂದಥಿ'ಎಫ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಐ ಪರವಾನಗಿಯಲಿ್ಲ  ಅನ್ನಮೊೀದಿಸಲಾದ ಎಲಿಾ  ಆಹಾರ 

ಉತ್ಪ ನೆ ಗಳನೆ್ನ  ಹಿೋಂದಿನ ಹಣಕಾಸು ವಷಿದಲಿ್ಲ  ಮೂರನೇ ವಾ ಕ್ು ಯ ತ್ಯಾರಕರು ಮರುಪಾಾ ಕ್ ಮಾಡುವಕೆ ಮತ್ತು  

ತ್ಯಾರಿಕೆ ಸೇರಿದಂತೆ ತ್ಯಾರಿಸ್ಥದ/ಸಂಸೆ ರಿಸಲಾಗಿದೆ. 

- ಅಂತೆಯೇ, ವಾಯ ಪಾರದ ಪರ ಕಾರವು (ಪರವಾನಗಿಯಲಿ್ಲ ) ಆಮದುದ್ದರರಾಗಿದಾ ರೆ, 'ಆಹಾರ ಉತಿ್ ನು ಗಳು ನವ್ಿಹಿಸುವುದು' ಎಂದರೆ ' 

ಹಿೋಂದಿನ ಹಣಕಾಸು ವಷಿದಲಿ್ಲ  ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊೋಂಡ ಆಹಾರ ಉತ್ಪ ನೆ ಗಳು'FBO ಮೂಲಕ. 

 

ಇತ್ರ ರಿೀತ್ತಯ ವ್ಯ ವ್ಹಾರಗಳಿಗೆ (ಉದ್ದಹರಣೆಗೆ ವಿತ್ರಕರು, ಸಗಟು ವಾಯ ಪಾರಿ, ಚಿಲಿರೆ ವಾಯ ಪಾರಿ, ಸಂಗರ ಹಣೆ, ಸಾರಿಗೆ ಮತಿ್ತ  ಆಹಾರ ಸೇವೆಗಳು 

ಇತ್ತಯ ದಿ) ವಾರ್ಷಿಕ ರಿಟನ್ಿ ಸಲಿ್ಲ ಸುವ್ ನಬಂಧನೆಯು ಪರ ಸಿುತ್ ಅನವ ಯಿಸುವುದಿಲಿ . 

 
Q96. ನಾನ್ನ ಆಹಾರ ಪದಾಥಿಗಳ ತ್ಯಾರಿಕೆಗಾಗಿ FSSAI ನೀೋಂದಣಿ ಪಿ ಮಾಣಪತಿ್ ವನೆ್ನ  ಹೊೋಂದಿದೆು ೀನೆ. ನಾನ್ನ ವಾರ್ಷಿಕ 

ರಿಟನ್ಿ ಸಲಿ್ಲ ಸಬೇಕೇ? 

ಉತ್ು ರ.ಇಲಿ . FSSAI ನೀಂದಣಿ ಪರ ಮಾಣಪತ್ರ  (2xxxxxxxxxxxxx) ಹಂದಿರುವ್ ಸಣಣ  ಆಹಾರ ವಾಯ ಪಾರ ನವಾಿಹಕರು (FBOs) ವಾರ್ಷಿಕ 

ರಿಟನ್ಿ ಸಲಿ್ಲ ಸುವ್ ಅಗತ್ಯ ವಿಲಿ . ಆಹಾರ ಉತಿ್ ನು ಗಳ ತ್ಯಾರಿಕೆ ಮತಿ್ತ  ಆಮದು ಮಾಡಿಕಳುು ವ್ಲಿ್ಲ  ಒಳಗೊಂಡಿರುವ್ FSSAI ಪರವಾನಗಿ 

ಪಡೆದ FBO ಗಳು ಮಾತ್ರ  ಫ್ಯರ್ಮಿ D1 ನಲಿ್ಲ  ವಾರ್ಷಿಕ ಆದ್ದಯವ್ನುು  ಸಲಿ್ಲ ಸುವ್ ಅಗತ್ಯ ವಿದೆ. (Q47 ಅನುು  ಸಹ ನೀಡಿ). 

 
Q97. ನಾನ್ನ ಫ್ತಡ್ ಟಿ ಕ್ ಮೂಲಕ ಆಹಾರ/ಕೇಟರಿೋಂಗ್ ಸೇವೆಗಳನೆ್ನ  ಪಿಾ ರಂಭಿಸಲು ಬಯಸುತೆು ೀನೆ. FSSAI ಪರವಾನಗಿ/ 

ನೀೋಂದಣಿಯನೆ್ನ  ಅನೆ ಯಿಸಲು ಸೂಕು ವಾದ ವಾಾ ಪಾರ/ಆಹಾರ ವಗಿ ಯಾವುದು? 

ಉತ್ು ರ.ಆಹಾರ ಟರ ಕ್ ಗಳು 'ಆಹಾರ ಮಾರಾಟ ಸೆಾ ಪನೆ' ರಿೀತ್ತಯ ವಾಯ ಪಾರದ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ಒಳಗೊಳುು ತಿ್ವೆ. ನೀವು 'ಆಹಾರ ಮಾರಾಟ ಸೆಾ ಪನೆ' 

ಆಯೆೆ  ಮಾಡಬೇಕಾಗುತಿ್ದೆ ಮತಿ್ತ  ನಂತ್ರ ಲಭಯ ವಿರುವ್ 1 ರಿಂದ 16 ರವ್ರೆಗೆ ಸೂಕಿವಾದ ಆಹಾರ ಉತಿ್ ನು  ವ್ಗಿ. ಉದ್ದಹರಣೆಗೆ, FPC 16 

ಸಿದಧ ಪಡಿಸಿದ ಆಹಾರಕೆಾ ಗಿ. 

 
Q98. ಷರತ್ತು  10.1.2 ಅೋಂದರೆ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು  ಮಾನದಂಡಗಳ (ಆಹಾರ ವಾ ವಹಾರಗಳ ಪರವಾನಗಿ ಮತ್ತು  ನೀೋಂದಣಿ), 

ನಯಮಗಳು 2011 ರ ವೇಳಾಪಟಿು  IV (ಭಾಗ II) ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ಆರೀಗಾ  ಸೆ್ಥ ತಿ, ಸೆ್ಥ ಪನೆಯ ಆಹಾರ ನವಾಿಹಕರು/ ಉದ್ಾ ೀಗಿಗಳನೆ್ನ  

ವೈದಾ ಕ್ೀಯವಾಗಿ ಪರಿೀಕಿ್ ಸಲು ವಾ ವಸೆ್ಥ  ಮಾಡಬೇಕು. ಅವರು ಯಾವುದೇ ಸ್ಥೋಂಕಿಾ ಮಿಕ, ಸ್ಥೋಂಕಿಾ ಮಿಕ ಮತ್ತು  ಇತ್ರ ಸ್ಥೋಂಕಿಾ ಮಿಕ 

ರೀಗಗಳಿೋಂದ ಮಕು ರಾಗಿದಾು ರೆ ಎೋಂದು ಖಚ್ಚತ್ಪಡಿಸ್ಥಕೊಳಳ ಲು ವಷಿಕೆೊ ಮೆಮ . ಈ ಒೋಂದು ವಷಿ ಆರ್ಥಿಕ ವಷಿವೇ ಅಥವಾ 

ಕಾಾ ಲೆೋಂಡರ್ ವಷಿವೇ? 

Ans: ವೈದಯ ರ್ಕೀಯ ಪರಿೀಕಿೆಯ ಸಂದಭಿದಲಿ್ಲ , ಷರತಿ್ತ  10.1.2 ರಲಿ್ಲ  ಉಲಿೆ ೀಖಿಸಲಾದ ವ್ಷಿವ್ನುು  ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಷಿವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತಿ್ದೆ. ನದಿಿಷಾ  ಆರ್ಥಿಕ 

ವ್ಷಿದಲಿ್ಲ  FBO ತ್ನು  ಉದೊಯ ೀಗಿಗಳು/ಆಹಾರ ನವಾಿಹಕರನುು  ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲಿ್ಲ  ಪರಿೀಕಿೆ ಗೆ ಒಳಪಡಿಸಬಹುದು. ಹಸ ಆಹಾರ ವಾಯ ಪಾರದ 

ಸಂದಭಿದಲಿ್ಲ , ಹಸದ್ದಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡವ್ರು ಸೇರುವ್ ಮದಲು ಅಥವಾ ಸಮಯದಲಿ್ಲ  ವೈದಯ ರ್ಕೀಯ ಪರಿೀಕಿೆ ಗೆ ಒಳಗಾಗಬೇಕಾಗುತಿ್ದೆ. 
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Q99. ಅನ್ನಬಂಧ 3 ರ ಪಾಯಿೋಂರ್ಟ ನಂ.12 ರ ಪಿ ಕಾರ ಪರವಾನಗಿಯ ಷರತ್ತು ಗಳು, ಆಹಾರ ಉತ್ಪ ನೆ ಗಳಲಿ್ಲನ ಸಂಬಂಧಿತ್ ರಾಸ್ಥಯನಕ ಮತ್ತು / 

ಅಥವಾ ಸೂಕ್ಷಮ  ಜೀವವಜ್ಞಾ ನದ ಮಾಲ್ಲನಾ ಕಾರಕಗಳನೆ್ನ  ಸೆ ೋಂತ್ ಅಥವಾ NABL ಮಾನಾ ತೆ ಪಡೆದ/FSSAI ಅಧಿಸೂಚ್ಚತ್ ಲಾಾ ಬ್ ಗಳ ಮೂಲಕ ಕನಷಠ  

ಆರು ತಿೋಂಗಳಿಗೊಮೆಮ  ಪರಿೀಕಿ್ ಸಬೇಕು. ಈ ಆರು ತಿೋಂಗಳುಗಳು ವಷಿದ ಯಾವ ತಿೋಂಗಳಿನೋಂದ ಪಿಾ ರಂರ್ವಾಗುತ್ು ದೆ ಎೋಂಬುದನೆ್ನ  ದಯವಟುು  

ಸಪ ಷು ಪಡಿಸ್ಥ? 
 

Ans: ಪರವಾನಗಿ ಸಂಖ್ಯಯ  12 ರ ಷರತಿ್ತನ ಪರ ಕಾರ ಆಹಾರ ಉತಿ್ ನು ಗಳ ಪರಿೀಕಿೆ ಯನುು  ತ್ಯಾರಕರು ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಷಿಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ 

ಅಂದರೆ ಏಪ್ಪರ ಲ್ ನಂದ ಸ್ಥಪ್ಾ ಂಬರ್ ವ್ರೆಗಿನ ಮದಲ ಅಧಿ ವ್ಷಿ ಮತಿ್ತ  ಅಕಾ ೀಬರ್ ನಂದ ಮಾಚ್ಿ ವ್ರೆಗಿನ ದಿವ ತ್ತೀಯಾಧಿದಲಿ್ಲ  

ಎರಡು ಪರಿೀಕಿೆ ಗಳ ನಡುವೆ ಕನಷಠ  ಮೂರು ತ್ತಂಗಳ ಅಂತ್ರದೊಂದಿಗೆ ನಡೆಸಬೇಕು. FSSAI ಅನುು  ಸಹ ನೀಡಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯಯ  15(31) 

2020 / FoSCoS/RCD/ FSSAI ದಿನಾಂಕ 08ನೇ ಜುಲೈ 2021 ಈ ನಟಿಾ ನಲಿ್ಲ  ಹರಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 

 
Q100. ಪಾಾ ಕೇಜ್ಡಾ  ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಅಥವಾ ಮಿನರಲ್ ವಾಟರ್ ಗಾಗಿ FSSAI ಪರವಾನಗಿಗಾಗಿ ಅಜಿ ಸಲಿ್ಲ ಸುವಾಗ BIS ಪರವಾನಗಿ 

ಅಥವಾ ಅಜಿ ರಸ್ಥೀದಿಯನೆ್ನ  ಸಲಿ್ಲ ಸುವುದು ಕಡ್ಡಾ ಯವೇ? 

ಉತ್ು ರ -ಹೌದು, FoSCoS ನ ಆನ್ ಲೈನ್ ವ್ಯ ವ್ಸೆ್ಥ ಯಲಿ್ಲ  ಪಾಯ ಕೇಜ್ಡ  ಡಿರ ಂರ್ಕಂಗ್ ವಾಟರ್ ಮತಿ್ತ  ಮಿನರಲ್ ವಾಟರ್ ಗಾಗಿ ಹಸ FSSAI 

ಪರವಾನಗಿಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲಿ್ಲ ಸುವ್ ಸಮಯದಲಿ್ಲ  FBO BIS ಪರವಾನಗಿಯ ಪರ ತ್ತ ಅಥವಾ BIS ಪರವಾನಗಿಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿಯ ರೆಕಾಡಿಿಂಗ್ ಅನುು  

ಸೂಚಿಸುವ್ ಪತ್ರ ದ ಪರ ತ್ತಯನುು  ಕಡ್ಯಡ ಯವಾಗಿ ಅಪ್ ಲೀಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಫ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಐ ಲೈಸ್ಥನ್್  ಪಡೆಯಲು ಅಗತ್ಯ ವಿರುವ್ 

ಡ್ಯಕುಯ ಮೆಂರ್ಟ ಗಳ ಸಂಪೂಣಿ ಪರ ಕಾರದ ವಾಯ ಪಾರದ ಪಟಿಾ  FoSCoS ನ ಮುಖಪುಟದಲಿ್ಲ  ಲಭಯ ವಿದೆ. 

ಪಿ  

 
ಉತ್ು ರ–ಹೌದು, ಪರವಾನಗಿ ನವಿೀಕರಣಕೆಾ ಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲಿ್ಲ ಸುವಾಗ ಪಾಯ ಕೇಜ್ ಮಾಡಲಾದ ಕುಡಿಯುವ್ ನೀರು ಮತಿ್ತ  ಮಿನರಲ್ ವಾಟರ್ 

ತ್ಯಾರಕರು BIS ಪರವಾನಗಿಯನುು  ಕಡ್ಯಡ ಯವಾಗಿ ಸಲಿ್ಲ ಸಬೇಕು. 

Q102 - ಪರವಾನಗಿ ನವೀಕರಣಕೆೆ  ಅಜಿ ಸಲಿ್ಲ ಸುವಾಗ ವಾರ್ಷಿಕ ರಿಟನ್ಿ ಸಲಿ್ಲ ಸುವ ಅಗತ್ಾ ವದೆಯೇ? 

ಉತ್ು ರ -ಪರವಾನಗಿ ನವಿೀಕರಣದ ಸಮಯದಲಿ್ಲ , ವಾರ್ಷಿಕ ರಿಟನ್ಿ ಸಲಿ್ಲ ಸುವುದು ಕಡ್ಯಡ ಯವ್ಲಿ . ಹಿಂದಿನ ಹಣಕಾಸು ವ್ಷಿದ 

ವಾರ್ಷಿಕ ರಿಟನ್ಿ ಅನುು  31 ರಳಗೆ ಸಲಿ್ಲ ಸುವ್ ಅಗತ್ಯ ವಿದೆಸಾ ಪರ ತ್ತ ವ್ಷಿ ಮೇ, ಅದನುು  ಮಿೀರಿ ರೂ. ವಾರ್ಷಿಕ ರಿಟನ್ಿ 

ಸಲಿ್ಲ ಸದಿದಾ ಲಿ್ಲ  ದಿನಕೆೆ  100 ಅನವ ಯಿಸುತಿ್ದೆ. 

Q103 - ನಾನ್ನ ಆಫ್ ಲೈನ್ ಅಥವಾ ಆನ್ ಲೈನ್ ಮೊೀಡ್ ಮೂಲಕ ವಾರ್ಷಿಕ ರಿಟನ್ಿ ಸಲಿ್ಲ ಸಬಹುದೇ? 

ಉತ್ು ರ -FBO ಗಳು ಆನ್ ಲೈನ್ ಮೀಡ್ ಮೂಲಕ ವಾರ್ಷಿಕ ರಿಟನ್ಿ ಅನುು  FY 2020-21 ರವ್ರೆಗೆ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತ್ತ ಅನುಸರಣೆ 

ವ್ಯ ವ್ಸೆ್ಥ ಯ ಮೂಲಕ (FoSCoS -https://foscos.fssai.gov.in ) ಮತಿ್ತ  ವಾರ್ಷಿಕ ರಿಟನ್ಿ ನ ಯಾವುದೇ ಆಫ್ ಲೈನ್ ಸಲಿ್ಲಕೆಯನುು  

(ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಅಥವಾ ಮೇಲ್ ಮೂಲಕ) ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಿವ ೀಕರಿಸುವುದಿಲಿ . ದಯವಿಟುಾ  FSSAI ಆದೇಶವ್ನುು  ಸಂಖ್ಯಯ  

15(31)2020/FoSCoS/RCD/FSSAI ದಿನಾಂಕ 18 ರಲಿ್ಲ  ನೀಡಿನೇಡಿಸ್ಥಂಬರ್ 2020. 

Q104 - ನಾನ್ನ ಹಾಲು ಮತ್ತು  ಹಾಲ್ಲನ ಉತ್ಪ ನೆ ಗಳ ತ್ಯಾರಕ. ನಾನ್ನ ಅಧಿ ವಾರ್ಷಿಕ ರಿಟನ್ಿ ಅನೆ್ನ  ಸಲಿ್ಲ ಸಬೇಕೇ? 

ಉತ್ು ರ -FY 2020-21 ರ ಹಾಲು ಮತಿ್ತ  ಹಾಲ್ಲನ ಉತಿ್ ನು ಗಳ ತ್ಯಾರಿಕೆಯಲಿ್ಲ  ತ್ಡಗಿರುವ್ ಆಹಾರ ವ್ಯ ವ್ಹಾರಗಳಿಂದ ಅಧಿ ವಾರ್ಷಿಕ 

ರಿಟನ್ಿ (ಫ್ಯರ್ಮಿ D2) ಸಲಿ್ಲಕೆಯನುು  FSSAI ಸೆ ಗಿತ್ಗೊಳಿಸಿದೆ. ಆದ್ದಗ್ಯಯ , ಅಂತ್ಹ ಆಹಾರ ವ್ಯ ವ್ಹಾರಗಳು ವಾರ್ಷಿಕ ರಿಟನ್ಿ (ಫ್ಯರ್ಮಿ D1) 

ಅನುು  FoSCoS ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ  ಸಲಿ್ಲ ಸಬೇಕಾಗುತಿ್ದೆ. ದಯವಿಟುಾ  FSSAI ಆದೇಶವ್ನುು  ಸಂಖ್ಯಯ  15(31)2020/FoSCoS/ RCD/FSSAI ದಿನಾಂಕ 18 

ರಲಿ್ಲ  ನೀಡಿನೇಡಿಸ್ಥಂಬರ್ 2020. 

Q105 - ಸೆ ಯಂ-ತಿರಸೆ ರಿಸ್ಥದ ಅಪಿ್ರ ಕೇಶನ್ ಅನೆ್ನ  ಪುನಃ ಸಕಿ್ ಯಗೊಳಿಸಲು ವನಂತಿಯನೆ್ನ  ಹೇಗೆ ಮಾಡುವುದು? 

ಉತ್ು ರ -ಆನ್ ಲೈನ್ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತ್ತ ಅನುಸರಣೆ ಪೀಟಿಲ್ (FoSCoS - ಪರವಾನಗಿ ಅಥವಾ ನೀಂದಣಿಗಾಗಿ ಸವ ಯಂ-ತ್ತರಸೆ ರಿಸಿದ ಅರ್ಜಿಯನುು  

ಮರುಸೆಾ ಪ್ಪಸಲು FBO ಆನ್ ಲೈನ್ ವಿನಂತ್ತಯನುು  ಸಲಿ್ಲ ಸಬಹುದು -https://foscos.fssai.gov.in ) SOP ಅನುು  ಪತ್ರ  ಸಂಖ್ಯಯ  11(9)/2020/ 

Misc./Representation/RCD/FSSAI ದಿನಾಂಕ 15 ರ ಮೂಲಕ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆನೇಡಿಸ್ಥಂಬರ್ 2020 ಮತಿ್ತ  FSSAI ವೆಬ್ ಸೈರ್ಟ/FoScoS ಪೀಟಿಲ್ ನ 

ಮುಖಪುಟದಲಿ್ಲ  ಲಭಯ ವಿದೆ. 

Q106 - ಪರವಾನಗಿಯನೆ್ನ  ಅನೆ ಯಿಸುವಾಗ ಆಹಾರ ವಗಿ “13” (ನದಿಿಷು  ಪೌರ್ಷು ಕಾೋಂಶದ ಬಳಕೆಗಳಿಗಾಗಿ ಉದೆು ೀಶಿಸಲಾದ ಆಹಾರ 

ಪದಾಥಿಗಳು) ಸೆ್ಥ ಮಾ ದ ಆಹಾರಗಳ ವಾಾ ಪ್ರು ಗೆ ಬರುತ್ು ದೆಯೇ? 

ಉತ್ು ರ -ಇಲಿ , ಸಾವ ಮಯ ದ ಆಹಾರವು ವಿಶೇಷ ಆಹಾರದ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ಆಹಾರಗಳು, ವಿಶೇಷ ವೈದಯ ರ್ಕೀಯ ಉದೆಾ ೀಶಗಳಿಗಾಗಿ ಆಹಾರಗಳು, ರ್ಕರ ಯಾತ್ಮ ಕ ಆಹಾರಗಳು, 

ನೂಯ ಟ್ರ್ರ ಸುಯ ಟಿಕಲ್ ಗಳು, ಆರೀಗಯ  ಪೂರಕಗಳು ಮತಿ್ತ  ಕೇಂದರ  ಸಕಾಿರವು ಈ ಪರವಾಗಿ ಸೂಚಿಸಬಹುದ್ದದ ಇತ್ರ ಆಹಾರ ಲೇಖನಗಳನುು  

ಒಳಗೊಂಡಿರುವುದಿಲಿ . ಆದಾ ರಿಂದ, ಸಾವ ಮಯ ದ ಆಹಾರದ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ಯಾವುದೇ ಪರವಾನಗಿಯನುು  ಆಹಾರ ಉತಿ್ ನು  ವ್ಗಿ-13 ಕೆೆ  ಅನವ ಯಿಸಲಾಗುವುದಿಲಿ . 

https://foscos.fssai.gov.in/
https://foscos.fssai.gov.in/
https://foscos.fssai.gov.in/
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Q107 - ಪರವಾನಗಿ/ನೀೋಂದಣಿಗಾಗಿ ಅಜಿ ಸಲಿ್ಲ ಸುವ ಮೊದಲು ಎಲಿಾ  ದಾಖಲೆಗಳನೆ್ನ  ಸೆ ಯಂ-ದೃಢೀಕರಿಸುವ ಅಗತ್ಾ ವದೆಯೇ? 

ಉತ್ು ರ -ಹೌದು, ಎಲಿಾ  ಅರ್ಜಿದ್ದರರು ಪರವಾನಗಿ/ನೀಂದಣಿಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲಿ್ಲ ಸುವಾಗ ಅಧಿಕೃತ್ ಸಹಿ/ಮಾಲ್ಲೀಕರಿಂದ ಕಡ್ಯಡ ಯವಾಗಿ ಸವ ಯಂ- 

ದೃಢೀಕರಿಸಿದ ಎಲಿಾ  ದ್ದಖಲೆಗಳನುು  ಅಪ್ ಲೀಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತಿ್ದೆ. 

Q108 - ಪರವಾನಗಿ/ನೀೋಂದಣಿ ಶುಲೆ ಕೆೆ  ಸಂಬಂಧಿಸ್ಥದಂತೆ ನನೆ  ತ್ಪಾಪ ದ/ಅಜ್ಞಗರೂಕ ಪಾವತಿಗಳ ಮರುಪಾವತಿಯನೆ್ನ  ನಾನ್ನ ಹೇಗೆ ಪಡೆಯಬಹುದು? 

 
ಉತ್ು ರ -FBO ಪರವಾನಗಿ/ನೀಂದಣಿ ಶುಲೆ ಕೆೆ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ FSSAI ಖ್ಯತೆಗೆ ಜ್ಮಾ ಮಾಡಲಾದ ತ್ಪಿಾ ದ/ಅಜಾಗರೂಕ ಪಾವ್ತ್ತಗಳ 

ಮರುಪಾವ್ತ್ತಯನುು  ಪಡೆಯಬಹುದು ಮತಿ್ತ  FoSCoS ಪೀಟಿಲ್ ನ ಮುಖಪುಟದಲಿ್ಲ  ಲಭಯ ವಿರುವ್ ಮರುಪಾವ್ತ್ತಯನುು  ಅನವ ಯಿಸಲು ಮತಿ್ತ  

ಪರ ರ್ಕರ ಯೆಗೊಳಿಸಲು SOP. ಪಾವ್ತ್ತ ಮಾಡುವ್ ದಿನಾಂಕದಿಂದ 15 ದಿನಗಳ ನಂತ್ರ ಮಾತ್ರ  ಅಜಾಗರೂಕ/ತ್ಪಿಾ ದ ಅಥವಾ ನಕಲ್ಲ ಪಾವ್ತ್ತಯ 

ಮರುಪಾವ್ತ್ತಗಾಗಿ FBO ವಿನಂತ್ತಯನುು  ಎತಿ್ತತಿ್ದೆ. 

ಪಿ  ಈ ಪರವಾನಗಿಯನೆ್ನ  ಪಡೆದ ನಂತ್ರ ನಾನ್ನ ಮದಾ  ಮಾರಾಟಕೆೆ  ಅಹಿನಾಗಿದೆು ೀನೆಯೇ? 

 
ಉತ್ು ರ -ಇ-ಕಾಮಸ್ಿ ರಿೀತ್ತಯ ವ್ಯ ವ್ಹಾರಗಳ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ಆಹಾರ ಉತಿ್ ನು  ವ್ಗಿ-14 (ಪಾನೀಯಗಳು) ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲಿ್ಲ ಸಿದರೆ, ಆನ್ ಲೈನ್ ನಲಿ್ಲ  ಮದಯ ವ್ನುು  ಮಾರಾಟ 

ಮಾಡದಿರಲು FBO ಸವ ಯಂ ಘೀಷಣೆಯನುು  ಸಲಿ್ಲ ಸಬೇಕಾಗುತಿ್ದೆ. 

ಆದ್ದಗ್ಯಯ , ಎಫ್ ಬಿಒ ಇ-ಕಾಮಸ್ಿ ಮೂಲಕ ಮದಯ ವ್ನುು  ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಅವ್ರು ಪರವಾನಗಿಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲಿ್ಲ ಸುವಾಗ 

ಸಂಬಂಧಪಟಾ  ರಾಜ್ಯ  ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖ್ಯಯಿಂದ ಎನ್ ಒಸಿ ಸಲಿ್ಲ ಸಬೇಕು. 

Q110 – ನಾನ್ನ ಕೊನೆಯ ಮೈಲ್ಲ ವತ್ರಣಾ ವಾ ಕ್ು  ಅಥವಾ ನೇರ ಮಾರಾಟದ ಏಜೋಂರ್ಟ ಅಥವಾ ಆಹಾರ ವತ್ರಣಾ ಯಂತಿ್ ಗಳು, ನೀರು ವತ್ರಣಾ 

ಯಂತಿ್ ಗಳು, ಆಹಾರ ATM ಗಳು ಅಥವಾ ಬಿಾ ೋಂಡೆಡ್ ಆಹಾರ ಕಾರ್ಟಿ ಏಕ/ಮಖಾ  ಘಟಕದ ಮಾಲ್ಲೀಕತೆ್ ದಲಿ್ಲದು ರೆ ನನಗೆ FSSAI ನೀೋಂದಣಿ 

ಅಗತ್ಾ ವದೆಯೇ? 

ಉತ್ು ರ -ಕನೆಯ ಮೈಲ್ಲ ವಿತ್ರಣಾ ವ್ಯ ರಿ್ಕ  ಅಥವಾ ನೇರ ಮಾರಾಟದ ಏಜಂರ್ಟ ಅಥವಾ ಆಹಾರ ವಿತ್ರಣಾ ಯಂತ್ರ ಗಳು, ನೀರು ಮಾರಾಟ 

ಯಂತ್ರ ಗಳು, ಆಹಾರ ATM ಗಳು ಅಥವಾ ಆಹಾರ ಕಾರ್ಟಿ ಮಾಲ್ಲೀಕರು FSSAI ಪತ್ರ ದಲಿ್ಲ  15(6)2018/FLRS/RCD/FSSAI ಮೂಲಕ 

ನಮೂದಿಸಲಾದ ಷರತಿ್ತ ಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟುಾ  ನೀಂದಣಿಗಳನುು  ಪಡೆಯುವುದರಿಂದ ವಿನಾಯಿತ್ತ ಪಡೆದಿದ್ದಾ ರೆ. ದಿನಾಂಕ 8ನೇಜುಲೈ 2019 ಮತಿ್ತ  

19ನೇಸ್ಥಪ್ಾ ಂಬರ್ 2019. 

Q111 - ಇ-ಕಾಮಸ್ಿ FBO ಗಳ ರಾಜಾ /ನಗರ-ವಾರು ಉಪ-ಕಚೇರಿಗಳಲಿ್ಲ  FSSAI ಪರವಾನಗಿಯನೆ್ನ  ತೆಗೆದುಕೊಳುಳ ವ ಅಗತ್ಾ ವದೆಯೇ? 

ಉತ್ು ರ -ಇಲಿ , ಎಲಿಾ  ರಾಜ್ಯ ಗಳಲಿ್ಲನ ಇ-ಕಾಮಸ್ಿ ಆಹಾರ ವ್ಯ ವ್ಹಾರಗಳಿಗೆ FSSAI ಪರವಾನಗಿ ಅಗತ್ಯ ವಿಲಿ , FSS ಕಾಯಿದೆ, 2006 ರ ಷರತಿ್ತ  3(n) 

ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ವಿವ್ರಿಸಿದಂತೆ ಯಾವುದೇ ಆಹಾರ ವ್ಯ ವ್ಹಾರಗಳ ಚಟುವ್ಟಿಕೆಗಳನುು  ಕೈಗೊಳು ಲಾಗದಿದಾ ರೆ, E-ಕಾಮಸ್ಿ FBO ಗಳು (ಎರಡರಿಂದ 

ಕಾಯಿನವ್ಿಹಿಸುತಿ್ವೆ. ಅಥವಾ ಹೆಚಿಚ ನ ರಾಜ್ಯ ಗಳು) ಒಂದು ಹೆಡ್ ಆಫ್ೀಸ್ ಪರವಾನಗಿಯನುು  ಹಂದಿರಬೇಕು ಮತಿ್ತ  ಅವ್ರ ರಾಜ್ಯ /ನಗರ-

ವಾರು ಉಪ-ಕಚೇರಿಗಳ ದ್ದಖಲೆಯನುು  ನವ್ಿಹಿಸಬೇಕು. ಇ-ಕಾಮಸ್ಿ ಎಫ್ ಬಿಒಗೆ (ಹೆಡ್ ಆಫ್ೀಸ್ ನಲಿ್ಲ ) ನೀಡಲಾದ ಎಫ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಐ 

ಪರವಾನಗಿಯ ಪರ ತ್ತಯನುು  ಸಹ ಪರ ಮುಖ ಸೆ ಳದಲಿ್ಲ  ಪರ ದಶಿಿಸಲಾಗುತಿ್ದೆ. ಉಪಕಚೇರಿಗಳ ಆವ್ರಣದಲಿ್ಲ . 

 
[ಈ ಕೆಳಗಿನ FAQ ಗಳನೆ್ನ  30 ರಂದು ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆನೇಸ್ಥಪ್ು ೋಂಬರ್ 2021] 

Q112 – ಆಹಾರ ಉತ್ಪ ನೆ ಗಳ ಮಾರಾಟದ ಮೇಲೆ ಆಹಾರ ವಾ ವಹಾರಗಳಿೋಂದ ರಸ್ಥೀದಿಗಳು/ಇನ್ ವಾಯ್ಸಸ  ಗಳು/ನಗದು ಜ್ಞಾ ಪಕ/ಬಿಲ್ ಗಳು ಇತ್ತಾ ದಿಗಳಲಿ್ಲ  

FSSAI ಪರವಾನಗಿ/ನೀೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯಾ ಯನೆ್ನ  ನಮೂದಿಸುವುದು ಕಡ್ಡಾ ಯವೇ? 

ಉತ್ು ರ -ಹೌದು, ಎಲಿಾ  ಆಹಾರ ವ್ಯ ವ್ಹಾರಗಳಿಂದ ನಗದು ರಸಿೀದಿ/ಖರಿೀದಿ ಇನ್ ವಾಯ್್ಸ/ಕಾಯ ಶ್ ಮೆಮ/ಬಿಲ್ ಗಳು ಇತ್ತಯ ದಿಗಳಲಿ್ಲ  14-ಅಂರ್ಕಯ 

FSSAI ಪರವಾನಗಿ ಅಥವಾ ನೀಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯಯ ಯನುು  ಘೀರ್ಷಸುವುದು ಕಡ್ಯಡ ಯವಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ನವಾಿಹಕರು 2 ವ್ಹಿವಾಟು 

ದ್ದಖಲೆಗಳನುು  ನೀಡಿದ್ದಗ, ಸಾರಿಗೆ ಚಲನ್/ಬಿಲ್ ಇತ್ತಯ ದಿ ಮತಿ್ತ  ಇನ್ ವಾಯ್್ಸ  ಅನುು  ನೀಡುವ್ ಸಾರಿಗೆಯ ಸಂದಭಿದಲಿ್ಲ , ನಂತ್ರ ಎರಡೂ 

ದ್ದಖಲೆಗಳಲಿ್ಲ  FSSAI ಸಂಖ್ಯಯ ಯನುು  ನಮೂದಿಸಬೇಕಾಗುತಿ್ದೆ. ರ್ಜಎಸ್ ಟಿ ಇ-ವೇ ಬಿಲ್ ಮತಿ್ತ  ಸಿಸಾ ಂ ರಚಿಸಿದ ಇತ್ರ ಸಕಾಿರಿ ದ್ದಖಲೆಗಳಿಗೆ 

ಮಾತ್ರ  ವಿನಾಯಿತ್ತ ಇರುತಿ್ದೆ. ದಯವಿಟುಾ  15(31)2020/FoSCoS/RCD/FSSAI ದಿನಾಂಕ 8 ರ FSSAI ಆದೇಶವ್ನುು  ಸಹ ಉಲಿೆ ೀಖಿಸಿನೇಜೂನ್ 2021. 

 

Q113 – ನಾನ್ನ ಆಹಾರ ಪದಾಥಿಗಳ ಪೂರೈಕೆಯಲಿ್ಲ  ತಡಗಿಸ್ಥಕೊೋಂಡಿದು ರೆ ಸೂಕು ವಾದ ವಗಿ ಯಾವುದು? 

ಉತ್ು ರ–ಆಹಾರ ಪದ್ದಥಿಗಳ ಪೂರೈಕೆಯಲಿ್ಲ  ತ್ಡಗಿರುವ್ FBO ವಿತ್ರಕರು ಮತಿ್ತ /ಅಥವಾ ಸಗಟು ವಾಯ ಪಾರಿ ಮತಿ್ತ /ಅಥವಾ ಸಾಗಣೆದ್ದರ ವ್ಗಿದ 

ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ಅನವ ಯಿಸಬಹುದು. 



ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಅನುಸರಣೆ ವ್ಯ ವ್ಸೆ್ಥ  (https://foscos.fssai.gov.in) 

ಪುಟ16ನ18 05 ರಂದು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆನೇಏಪಿ್ರ ಲ್ 2022 

 

 

 

Q114 – ನಾನ್ನ ನನೆ  ಆಹಾರ ಉತ್ಪ ನೆ ಗಳನೆ್ನ  ಮೂರನೇ ವಾ ಕ್ು ಯ ತ್ಯಾರಕರ ಮೂಲಕ ತ್ಯಾರಿಸುತಿು ದು ರೆ 

ಸೂಕು ವಾದ ವಗಿ ಯಾವುದು? 

ಉತ್ು ರ–01.04.2013 ದಿನಾಂಕದ FSSAI ಆದೇಶ 1(5)/Enf-1/FSSAI/2012 ರ ಪರ ಕಾರ ಥಡ್ಿ ಪಾಟಿಿ ತ್ಯಾರಕರಿಂದ ತ್ಯಾರಿಸಲಿ ಟಾ  ತ್ನು  

ಉತಿ್ ನು ಗಳನುು  ಪಡೆಯುವ್ ಆಹಾರ ವಾಯ ಪಾರ ನವಾಿಹಕರು Relabeller ವ್ಗಿದ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ಪರವಾನಗಿಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲಿ್ಲ ಸುತಿ್ತರೆ. 

ಪಿ  ನಾನ್ನ ಯಾವ ಕಿ ಮ ತೆಗೆದುಕೊಳಳ ಬೇಕು? 

 
ಉತ್ು ರ-'ಚಟುವ್ಟಿಕೆಯ ಅತ್ತಕರ ಮಿಸುವ್ ಸವ ಭಾವ್ದಿಂದ್ದಗಿ ಪೂರೈಕೆದ್ದರ' ಮತಿ್ತ /ಅಥವಾ 'ಮಾಕೆಿಟರ್' ವ್ಗಿವ್ನುು  ಸ್ಥಪ್ಾ ಂಬರ್ 16, 2021 ರಿಂದ ನರ್ಷೆ ರಯಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. 

'ಪೂರೈಕೆದ್ದರ' ಮತಿ್ತ /ಅಥವಾ KoB ಪರವಾನಗಿ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ಅಸಿಿತ್ವ ದಲಿ್ಲರುವ್ FSSAI ಪರವಾನಗಿದ್ದರರು ಅದೇ KoB ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ತ್ಮಮ  ಪರವಾನಗಿಯನುು  ಇನೂು  

ನವಿೀಕರಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಪರವಾನಗಿ/ನೀಂದಣಿಯನುು  ಮಾಪಿಡಿಸಲು ಮತಿ್ತ  ಪರವಾನಗಿ/ನೀಂದಣಿಯ ಮುಂದಿನ ಮಾಪಾಿಡು ಮಾಡುವಾಗ ಸೂಕಿವಾದ KoB 

ಅನುು  ಆಯೆೆ  ಮಾಡಬೇಕಾಗುತಿ್ದೆ. 

Q116 – FBO ದೇಶಿೀಯ ಹಾಗೂ ರಫ್ತು  ಮಾರುಕಟೆು ಗೆ ಆಹಾರ ಪದಾಥಿಗಳ ತ್ಯಾರಿಕೆ/ವಾಾ ಪಾರದಲಿ್ಲ  ತಡಗಿಸ್ಥಕೊೋಂಡಿದು ರೆ, 

FSSAI ಪರವಾನಗಿಯನೆ್ನ  ಅನೆ ಯಿಸಲು ಸೂಕು ವಾದ ವಗಿ ಯಾವುದು? 

ಉತ್ು ರ–ದೇಶಿೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟಾ ಗಾಗಿ ಮತಿ್ತ  ರಫಿ್ತ  ಉದೆಾ ೀಶಕೆಾ ಗಿ ಆಹಾರ ಪದ್ದಥಿಗಳ ತ್ಯಾರಿಕೆ/ವಾಯ ಪಾರದಲಿ್ಲ  ತ್ಡಗಿರುವ್ FBO ಗಳು, 

ಸೂಕಿವಾದ KoB ಗಾಗಿ ಮತಿ್ತ  'ರಫಿ್ತ ದ್ದರ' KoB ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  'ಉತಿ್ತ ದನೆ' ಗುಂಪ್ಪನ ಮುಖಯ ಸೆ ರ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  FSSAI ಪರವಾನಗಿಯನುು  

ಪಡೆಯಬೇಕಾಗುತಿ್ದೆ. ಒಂದೇ ಆವ್ರಣದಿಂದ ಕಾಯಿನವ್ಿಹಿಸುತಿ್ತದಾ ರೆ FoSCoS ಮೂಲಕ ಒಂದೇ ಪರವಾನಗಿ ಅರ್ಜಿಯನುು  ಮಾಡಬೇಕು. 

[ಕೆಳಗಿನ FAQ ಗಳನೆ್ನ  1 ರಂದು ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆಸು ಡಿಸ್ಥೋಂಬರ್ 2021] 

Q117. ಇ-ಕಾಮಸ್ಿ ಘಟಕ / ಆಹಾರ ವಾಾ ಪಾರ ಆಪರೇಟರ್ ಯಾರು? 

ಉತ್ು ರ -"ಇ-ಕಾಮಸ್ಿ ಘಟಕ ಅಥವಾ ಫ್ತಡ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಆಪರೇಟರ್ ಎಂದರೆ ಎಲೆಕಾಾ ರನಕ್ ವಾಣಿಜ್ಯ ಕೆಾ ಗಿ ಡಿರ್ಜಟಲ್ ಅಥವಾ ಎಲೆಕಾಾ ರನಕ್ ಸೌಲಭಯ  ಅಥವಾ 

ವೇದಿಕೆಯನುು  ಹಂದಿರುವ್, ನವ್ಿಹಿಸುವ್ ಅಥವಾ ನವ್ಿಹಿಸುವ್ ಯಾವುದೇ ವ್ಯ ರಿ್ಕ , ಆದರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟಾ ಯ ಇ-ಕಾಮಸ್ಿ ಘಟಕದಲಿ್ಲ  ತ್ನು  ಸರಕು ಅಥವಾ 

ಸೇವೆಗಳನುು  ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಮಾರಾಟಗಾರನನುು  ಒಳಗೊಂಡಿರುವುದಿಲಿ . ಸರಕುಗಳು ಅಥವಾ ಸೇವೆಗಳನುು  ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತಿ್ತ  ಗುಣಮಟಾ  ಕಾಯಿದೆ, 

2006 ರ ವಿಭಾಗ 3(j) ಮತಿ್ತ  3(n) ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ವಾಯ ಖ್ಯಯ ನಸಲಾಗಿದೆ, ಅಂದರೆ ಕರ ಮವಾಗಿ "ಆಹಾರ" ಮತಿ್ತ  "ಆಹಾರ ವಾಯ ಪಾರ" ವಾಯ ಖ್ಯಯ ನ. 

Q118. ನನೆ  ಆಹಾರ ವಾ ವಹಾರದ ಪಿ ಸುು ತ್ ವಹಿವಾಟು/ಸ್ಥಮಥಾ ಿದ ಪಿ ಕಾರ ನಾನ್ನ FSSAI ನೀೋಂದಣಿ ಅಥವಾ ರಾಜಾ  ಪರವಾನಗಿಗೆ 

ಅಹಿನಾಗಿದೆು ೀನೆ; ನಾನ್ನ ಅನ್ನಕಿ ಮವಾಗಿ ರಾಜಾ  ಪರವಾನಗಿ ಅಥವಾ ಕೇೋಂದಿ  ಪರವಾನಗಿಯ ಉನೆ ತ್ ವಗಿದ ಪರವಾನಗಿಗಾಗಿ ಅಜಿ 

ಸಲಿ್ಲ ಸಬಹುದೇ? 

ಉತ್ು ರFBO ಗಳು ತ್ಮಮ  ಅಹಿ ವ್ಗಿದ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ನೀಂದಣಿ ಅಥವಾ ಪರವಾನಗಿಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲಿ್ಲ ಸಬೇಕು ಎಂದು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ; 

ಆದ್ದಗ್ಯಯ , FBO ಸವ ಯಂಪ್ರ ೀರಣೆಯಿಂದ ತ್ಮಮ  ಅಹಿತೆಗಿಂತ್ ಹೆಚಿಚ ನ ವ್ಗಿದ ಪರವಾನಗಿಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲಿ್ಲ ಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಪರವಾನಗಿಯ 

ವ್ಗಿಕೆೆ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಷರತಿ್ತ ಗಳು ಮತಿ್ತ  ಅನುಸರಣೆಯಂತ್ಹ ಎಲಿಾ  ಇತ್ರ ಅವ್ಶಯ ಕತೆಗಳ ನೆರವೇರಿಕೆಗೆ ಒಳಪಟುಾ  ಅವ್ನು 

ಹಾಗೆ ಮಾಡಲು ಅನುಮತ್ತಸಬಹುದು. 

Q119. ನಾನ್ನ ನನೆ  ಆಹಾರ ವಾಾ ಪಾರಕೆಾ ಗಿ FSSAI ನೀೋಂದಣಿಯನೆ್ನ  ಹೊೋಂದಿರುವ ತ್ಯಾರಕನಾಗಿದೆು ೀನೆ. ನನೆ  ಉತ್ಪ ನೆ  

ಲೇಬಲ್ ಗಳಲಿ್ಲ  ನಾನ್ನ FSSAI ನೀೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯಾ ಯನೆ್ನ  [2xxxxxxxxxxxx] ಘೀರ್ಷಸಬೇಕೇ? 

ಉತ್ು ರಹೌದು, ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತಿ್ತ  ಗುಣಮಟಾ ಗಳ (ಪಾಯ ಕೇರ್ಜಂಗ್ ಮತಿ್ತ  ಲೇಬಲ್) ನಯಮದ 2.2.1.7 ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ಉತಿ್ ನು  

ಲೇಬಲ್ ಗಳ ಮೇಲೆ FSSAI ಪರವಾನಗಿಯನುು  ನಮೂದಿಸಲು ನದಿಿಷಾ ಪಡಿಸಿದ ವಿಶೇಷಣಗಳ ಪರ ಕಾರ ಉತಿ್ ನು  ಲೇಬಲ್ ಗಳ 

ಮೇಲೆ FSSAI ನೀಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯಯ ಯನುು  [2xxxxxxxxxxxxx] ಘೀರ್ಷಸಲು Petty FBO ಗಳು ಅಗತ್ಯ ವಿದೆ. , 2011, ಪರವಾನಗಿ 

ಪದವ್ನುು  ನೀಂದಣಿ ಎಂಬ ಪದದೊಂದಿಗೆ ಬದಲಾಯಿಸುವ್ ಷರತಿ್ತ ಗೆ ಒಳಪಟಿಾ ರುತಿ್ದೆ. 

Q120. ರಿಪಾಾ ಕರ್ ವಗಿಕೆೆ  ಪರವಾನಗಿಗಾಗಿ ಅಜಿ ಸಲಿ್ಲ ಸುವ ಸಂದರ್ಿದಲಿ್ಲ  ತ್ಯಾರಕರಿೋಂದ NOC ಅನೆ್ನ  

ಲಗತಿು ಸುವುದು ಕಡ್ಡಾ ಯವೇ? 

ಉತಿ್ರ: ಒಂದು ವೇಳೆ, ರಿಪಾಯ ಕರ್ ಉತಿ್ ನು ದ ಲೇಬಲ್ ನಲಿ್ಲ  ಮೂಲ ತ್ಯಾರಕರ ಹೆಸರನುು  ಪರ ದಶಿಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಅವ್ನು/ಅವ್ಳು 

ತ್ಯಾರಕರಿಂದ NOC ಪಡೆದುಕಳು ಬೇಕು ಮತಿ್ತ  ಅದನುು  ಪರವಾನಗಿಗಾಗಿ ಕಡ್ಯಡ ಯ ದ್ದಖಲೆಯಾಗಿ ಲಗತಿ್ತ ಸಬೇಕು. 

ಇದಲಿದೆ, ಒಂದು ವೇಳೆ, ಎಫ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಕಾಯಿದೆ, 2006, ನಯಮಗಳು ಮತಿ್ತ  ನಬಂಧನೆಗಳ ಪರ ಕಾರ ಆಹಾರ ಉತಿ್ ನು ದ ಅನುಸರಣೆಯನುು  

ರಿಪಾಯ ಕರ್ ಹಂದಿದ್ದಾ ರೆ ಮತಿ್ತ  ತ್ಯಾರಕರ ಹೆಸರನುು  ನಮೂದಿಸಲು ಬಯಸುವುದಿಲಿ  ಆದರೆ ಲೇಬಲ್ ನಲಿ್ಲ  ಪಾಯ ಕ್ ಮಾಡಲಾದ <FBO 

ಹೆಸರು> ಅನುು  ನಮೂದಿಸಲು ಬಯಸುತಿ್ತರೆ. , ಪರವಾನಗಿಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲಿ್ಲ ಸುವಾಗ ಅವ್ನು ತ್ನು  ಲೆಟರ್ ಹೆಡ್ ನಲಿ್ಲ  ಅಂಡರ್ ಟೇರ್ಕಂಗ್ 

ನೀಡತ್ಕೆ ದುಾ . ಸಲಿ್ಲ ಸಿದ ಒಪಿ ಂದದ ಪರವಾಗಿ, ತ್ಯಾರಕರಿಂದ NOC ಯ ಅವ್ಶಯ ಕತೆಯಿಂದ ಅವ್ನು ವಿನಾಯಿತ್ತ ಪಡೆಯಬಹುದು. 
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Q121. FBO ಒೋಂದು ವೇಳೆ ಮನಸ ಪಲ್ ಕಾಪಿರೇಶನ್ [ಸಕಾಿರಿ ಸಂಸೆ್ಥ ] ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಕುಡಿಯುವ ನೀರನೆ್ನ  

ಆಹಾರದಲಿ್ಲ  ಘಟಕಾೋಂಶವಾಗಿ ಬಳಸುತಿು ದು ರೆ, ಅವರು ಕಡ್ಡಾ ಯ ದಾಖಲೆಯಾಗಿ ಪರವಾನಗಿಗಾಗಿ ಅಜಿ ಸಲಿ್ಲ ಸುವಾಗ 

ನೀರಿನ ಪರಿೀಕಿೆ ಯ ವರದಿಯನೆ್ನ  ಲಗತಿು ಸಬೇಕೇ? 

 

ಉತಿ್ರ: ಇಲಿ . ಮುನ್ ಪಲ್ ಕಾಪಿರೇಶನ್ [ಸಕಾಿರಿ ಸಂಸೆ್ಥ ] ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲಾಗುತಿ್ತರುವ್ ಕುಡಿಯುವ್ ನೀರನುು  ಬಳಸುವ್ ಆಹಾರ 

ವಾಯ ಪಾರ ನವಾಿಹಕರು ಪರವಾನಗಿಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲಿ್ಲ ಸಲು ಕಡ್ಯಡ ಯ ದ್ದಖಲೆಯಾಗಿ ನೀರಿನ ಪರಿೀಕಿಾ  ವ್ರದಿಯ ಬದಲ್ಲಗೆ ವಾಣಿಜ್ಯ  

ಬಳಕೆಗಾಗಿ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಬಿಲ್ ಗಳನುು  ಲಗತಿ್ತ ಸಬಹುದು. 

Q122. FBO ಗಳು ಮಾಲ್/ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಹಬ್/ಮಾರುಕಟೆು  ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಖಾಸಗಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ 

ನೀರನೆ್ನ  ಆಹಾರದ ಪದಾಥಿವಾಗಿ ಬಳಸುತಿು ದು ರೆ, ಪರವಾನಗಿಗಾಗಿ ಅಜಿ ಸಲಿ್ಲ ಸುವಾಗ ನೀರಿನ ಪರಿೀಕಿಾ  ವರದಿಯನೆ್ನ  

ಲಗತಿು ಸುವುದು ಕಡ್ಡಾ ಯವೇ? 

ಉತಿ್ರ: ಹೌದು. ಆದ್ದಗ್ಯಯ , ಮಾಲ್/ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಹಬ್/ಮಾರುಕಟ್ಟಾ  ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಖ್ಯಸಗಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ್ 

ಕುಡಿಯುವ್ ನೀರು ಬಳಸುವ್ ಆಹಾರ ವಾಯ ಪಾರ ನವಾಿಹಕರು ಮಾಲ್/ವಾಣಿಜ್ಯ  ಕೇಂದರ /ಮಾರುಕಟ್ಟಾ  ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಖ್ಯಸಗಿ 

ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಪಡೆದ ನೀರಿನ ಪರಿೀಕಿಾ  ವ್ರದಿಯನುು  [KOB ಪರ ಕಾರ ಪರವಾನಗಿಗಾಗಿ ಕಡ್ಯಡ ಯ ದ್ದಖಲೆಗಳ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ಸೂಚಿಸಿದಂತೆ] 

ಲಗತಿ್ತ ಸಬಹುದು. , ಪರವಾನಗಿಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲಿ್ಲ ಸಲು ಕಡ್ಯಡ ಯ ದ್ದಖಲೆಯಾಗಿ. ಮಾಲ್/ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಹಬ್/ಮಾರುಕಟ್ಟಾ  ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ 

ಖ್ಯಸಗಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಪಡೆದ ನೀರಿನ ಪರಿೀಕಿಾ  ವ್ರದಿಯು ಒಂದು ವ್ಷಿರೆ್ಕ ಂತ್ ಹಳೆಯದ್ದಗಿರಬಾರದು. 

 

Q123. ಆಹಾರದಲಿ್ಲ  ಘಟಕಾೋಂಶವಾಗಿ ಬಳಸ್ಥದರೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರನೆ್ನ  ಯಾವ ಆವತ್ಿನದಲಿ್ಲ  ಪರಿೀಕಿ್ ಸಬೇಕು? 

 
ಉತಿ್ರ: ಆಹಾರದಲಿ್ಲ  ನೀರನುು  ಒಂದು ಘಟಕಾಂಶವಾಗಿ ಬಳಸುವ್ ಆಹಾರ ವ್ಯ ವ್ಹಾರಗಳು, BIS IS 10500 ಗಾಗಿ ನೀರನುು  ಪರಿೀರಿ್ಕ ಸಬೇಕು 

[ವಿರ್ಕರಣಶಿೀಲ ನಯತ್ತಂಕಗಳನುು  ಹರತ್ತಪಡಿಸಿ]ನೀರಿನ ಮಾದರಿಗಳ ಎರಡು ಪರಿೀಕಿೆ ಗಳ ನಡುವೆ ಕನಷಠ  ಆರು ತ್ತಂಗಳ ಅಂತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಪರ ತ್ತ 

ಹಣಕಾಸು ವ್ಷಿದಲಿ್ಲ  ಒಮೆಮ ಯಾದರೂ. 

(i) ಇದಲಿದೆ, ನೀರಿನ ಬಿಲ್ ದ್ದಖಲೆಗಳ ನವ್ಿಹಣೆಗೆ ಒಳಪಟುಾ  ಮುನ್ ಪಲ್ ಕಾಪಿರೇಷನ್ [ಸಕಾಿರಿ ಸಂಸೆ್ಥ ] ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ್ 

ಕುಡಿಯುವ್ ನೀರನುು  ಬಳಸುವ್ ಆಹಾರ ವಾಯ ಪಾರ ನವಾಿಹಕರ ಸಂದಭಿದಲಿ್ಲ  ಈ ಅವ್ಶಯ ಕತೆಯು ಕಡ್ಯಡ ಯವಾಗಿರುವುದಿಲಿ . 

(ii) ಮಾಲ್/ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಹಬ್/ಮಾರುಕಟ್ಟಾ  ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಖ್ಯಸಗಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ್ ಕುಡಿಯುವ್ ನೀರನುು  

ಬಳಸುವ್ ಆಹಾರ ವಾಯ ಪಾರಗಳು ಸೂಚಿಸಿದ ಆವ್ತ್ಿನದ ಪರ ಕಾರ ಈ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ನೀರಿನ ಪರಿೀಕಿೆ ಯ ವ್ರದಿಯನುು  ಪಡೆಯಬೇಕು. 

ಪರವಾನಗಿಗಾಗಿ (ಕಡ್ಯಡ ಯ ದ್ದಖಲೆಯಾಗಿ) ಅರ್ಜಿ ಸಲಿ್ಲ ಸುವಾಗ ಈ ನೀರಿನ ಪರಿೀಕಿಾ  ವ್ರದಿಯ ಅಗತ್ಯ ವಿದೆ ಮತಿ್ತ  ತ್ಪಾಸಣೆ/ ಆಡಿರ್ಟ 

ಸಮಯದಲಿ್ಲ  FSSAI ನಂದ ಅಧಿಕೃತ್ಗೊಂಡ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತ್ತ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಥವಾ ಥಡ್ಿ ಪಾಟಿಿ ಆಡಿರ್ಟ ಏಜನ್ /ಆಡಿಟರ್ ಗೆ 

ಸಲಿ್ಲ ಸಬೇಕು. 

 
Q124. ನಗದಿತ್ ಸಮಯದ್ಳಗೆ ನಾನ್ನ ಪರವಾನಗಿ/ನೀೋಂದಣಿ ಪಿಾ ಧಿಕಾರದಿೋಂದ ಯಾವುದೇ ಪಿ ತಿಕಿ್ ಯ್ಕಯನೆ್ನ  

ಸೆ್ಥ ೀಕರಿಸದಿದು ಲಿ್ಲ  ನಾನ್ನ ಯಾವಾಗ ಪರವಾನಗಿ / ನೀೋಂದಣಿಯನೆ್ನ  ಪಡೆಯುತೆು ೀನೆ? 

ಉತ್ು ರ:ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತಿ್ತ  ಮಾನದಂಡಗಳು (ಆಹಾರ ವ್ಯ ವ್ಹಾರಗಳ ಪರವಾನಗಿ ಮತಿ್ತ  ನೀಂದಣಿ) ನಯಮಾವ್ಳಿ, 2011 ರಲಿ್ಲ  

ನದಿಿಷಾ ಪಡಿಸಿದಂತೆ, ನಗದಿತ್ ಸಮಯದೊಳಗೆ ಸಂಬಂಧಿತ್ ನೀಂದಣಿ/ಪರವಾನಗಿ ಪಾರ ಧಿಕಾರಗಳಿಂದ ಯಾವುದೇ ಪರ ತ್ತರ್ಕರ ಯೆಯನುು  

ಸಿವ ೀಕರಿಸದಿದಾ ಲಿ್ಲ , ನೀಂದಣಿ ಪರ ಮಾಣಪತ್ರ ಗಳು ಮತಿ್ತ  ಪರವಾನಗಿಗಳುಸೆ ಯಂ ರಚ್ಚಸಲಾಗಿದೆ, FSSAI ಆದೇಶದ ನಬಂಧನೆಗಳ 

ಪರ ಕಾರ.15(31)2020/FoSCoS/RCD/FSSAI ದಿನಾಂಕ 24ನೇ ಮೇ, 2021 ಈ ನಟಿಾ ನಲಿ್ಲ  ಹರಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 

 
Q125. ನ್ಯಾ ಟಿ್ರ ಸುಾ ಟಿಕಲ್ಸ  ಮತ್ತು  ಸಂಬಂಧಿತ್ ಆಹಾರ ಉತ್ಪ ನೆ ಗಳ ತ್ಯಾರಿಕೆಗೆ FSSAI ಪರವಾನಗಿಯ ಯಾವ ವಗಿದ 

ಅಗತ್ಾ ವದೆ? 
 

ಉತ್ು ರ:ಆಹಾರ ವ್ಯ ವ್ಹಾರಗಳು, ಆರೀಗಯ  ಪೂರಕಗಳ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ಒಳಗೊಂಡಿರುವ್ ಉತಿ್ತ ದನಾ ಆಹಾರ ಉತಿ್ ನು ಗಳು, 

ನೂಯ ಟ್ರ್ರ ಸುಯ ಟಿಕಲ್್ , ವಿಶೇಷ ಆಹಾರದ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ಆಹಾರ, ವಿಶೇಷ ವೈದಯ ರ್ಕೀಯ ಉದೆಾ ೀಶಕೆಾ ಗಿ ಆಹಾರ, ರ್ಕರ ಯಾತ್ಮ ಕ ಆಹಾರ ಮತಿ್ತ  ನವಿೀನ 

ಆಹಾರದ ವಾಯ ಪಿ್ಪಯ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ಒಳಗೊಂಡಿದೆಕೇೋಂದಿ  ಪರವಾನಗಿFSSAI ಆದೇಶದ ಪರ ಕಾರ ವ್ಗಿ 

ಸಂ.15(31)2020/FoSCoS/RCD/FSSAI ದಿನಾಂಕ 16ನೇೀಸ್ಥಪ್ಾ ಂಬರ್, 2021ಈ ನಟಿಾ ನಲಿ್ಲ  ಹರಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 
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Q126. ನಾನ್ನ ಬಹು ಉತ್ಪ ನೆ ಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಪ ದನಾ ಪಿ ಕಾರದ ಪರವಾನಗಿಗಾಗಿ ಅಜಿ ಸಲಿ್ಲ ಸ್ಥದೆು ೀನೆ. ಆದಾಗೂಾ , ಕೆಲವು ಉತ್ಪ ನೆ ಗಳ ವರುದಧ  

ಪರವಾನಗಿ ಪಿಾ ಧಿಕಾರವು ಎತಿು ರುವ ಪಿ ಶೆ್ನ ಗಳಿಗೆ ತೃಪ್ರು ದಾಯಕ ಉತ್ು ರವನೆ್ನ  ನೀಡಲು ನನಗೆ ಸ್ಥಧಾ ವಾಗುತಿು ಲಿ . ನನೆ  ಪರವಾನಗಿಯನೆ್ನ  

ತೆ್ ರಿತ್ವಾಗಿ ಪಡೆಯಲು ನಾನ್ನ ಏನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು? 

ಉತ್ು ರ:ಬಹು ಉತಿ್ ನು ಗಳಿಗೆ ಪರವಾನಗಿಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲಿ್ಲ ಸಿದ ಮತಿ್ತ  ಕೆಲವು ಉತಿ್ ನು ಗಳಲಿ್ಲ  ಪರ ಶ್ನು ಗಳನುು  ಎದುರಿಸುತಿ್ತರುವ್ ತ್ಯಾರಕರು 

ತ್ಮಮ  ಅಪಿ್ಪ ಕೇಶನ್ ಗಳ ತ್ವ ರಿತ್ ಪರ ರ್ಕರ ಯೆಗಾಗಿ ಅಪಿ್ಪ ಕೇಶನ್ ನಂದ ಆ ಉತಿ್ ನು ಗಳನುು  ಅಳಿಸಬಹುದು. ಅಳಿಸಲಾದ ಉತಿ್ ನು ಗಳು, 

ಅಗತ್ಯ ವಿದಾ ರೆ, ನೀಡಲಾದ ಪರವಾನಗಿಯನುು  ಮಾಪಿಡಿಸುವ್ ಮೂಲಕ ರೂ. ಮಾಪಾಿಡು ಶುಲೆ ದೊಂದಿಗೆ ನಂತ್ರ ಸೇರಿಸಬಹುದು. 

1000 ಮಾತ್ರ .ದಯವಿಟುಾ  FSSAI ಸಲಹಾ ಸಂಖ್ಯಯ .RCD-01002/1/2021-ನಯಂತ್ರ ಕ- FSSAI ದಿನಾಂಕ 16ನೇಡಿಸ್ಥಂಬರ್, 2021ಹೆಚಿಚ ನ 

ವಿವ್ರಗಳಿಗಾಗಿ ಈ ನಟಿಾ ನಲಿ್ಲ  ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 

 
Q127. ನನೆ  FoSCoS ಬಳಕೆದಾರ-ID ಇಲಿದಿದು ಲಿ್ಲ  ನಾನ್ನ FoSCoS ಪೀಟಿಲ್ ಗೆ ಹೇಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಬಹುದು? 

 

ಉತ್ು ರ:FBO ಗಳು FoSCoS ಪೀಟಿಲ್ ಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಲು ತ್ಮಮ  ಪರವಾನಗಿ/ನೀಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯಯ  ಅಥವಾ ಅಪಿ್ಪ ಕೇಶನ್ ಉಲಿೆ ೀಖ 
ಸಂಖ್ಯಯ  ಮತಿ್ತ  ಅವ್ರ ಅಸಿಿತ್ವ ದಲಿ್ಲರುವ್ ಪಾಸ್ ವ್ಡ್ಿ ಅನುು  ಬಳಸಬಹುದು. ದಯವಿಟುಾ  FSSAI ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯಯ .15(31)2020/ 
FoSCoS/RCD/FSSAI ದಿನಾಂಕ 25ನೇನವೆಂಬರ್, 2021ಹೆಚಿಚ ನ ವಿವ್ರಗಳಿಗಾಗಿ ಈ ನಟಿಾ ನಲಿ್ಲ  ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 

Q128. ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊೋಂಡ ಆಹಾರ ಉತ್ಪ ನೆ ಗಳ ಮತ್ು ಷ್ಟು  ಆಹಾರ ವಾಾ ಪಾರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನೆ್ನ  ಸ್ಥಗಿಸಲು ಆಮದುದಾರ KoB ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  

FSSAI ಪರವಾನಗಿ ಸ್ಥಕಾಗುತ್ು ದೆಯೇ? 

ಉತ್ು ರ:ಇಲಿ , ಆಮದುದ್ದರ KoB ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  FSSAI ಪರವಾನಗಿಯು ದೇಶಕೆೆ  ಆಹಾರ ಪದ್ದಥಿಗಳನುು  ಆಮದು ಮಾಡಿಕಳು ಲು ಮಾತ್ರ . ಆಹಾರ 

ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತಿ್ತ  ಗುಣಮಟಾ  ಕಾಯಿದೆ, 2006 ರ ಷರತಿ್ತ  3(n) ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ವಾಯ ಖ್ಯಯ ನಸಲಾದ ಆಮದು ಮಾಡಿದ ಆಹಾರ ಉತಿ್ ನು ಗಳ ಹೆಚಿಚ ನ ಆಹಾರ 

ವಾಯ ಪಾರ ಚಟುವ್ಟಿಕೆಗಳನುು  ಕೈಗೊಳು ಲು, FBO ಗಳು ಮಾಪಾಿಡುಗಳನುು  ಅನವ ಯಿಸುವ್ ಮೂಲಕ ವಿತ್ರಿಸಿದ ಪರವಾನಗಿಯಲಿ್ಲ  ಅಂತ್ಹ ಎಲಿಾ  

ಸಂಬಂಧಿತ್ ವಾಯ ಪಾರ ವ್ಗಿಗಳನುು  ಅನುಮೀದಿಸಬೇಕಾಗುತಿ್ದೆ. ಪರವಾನಗಿಯ. 

 
Q129. ನನೆ  ಆಹಾರ ವಾಾ ಪಾರ ಘಟಕವನೆ್ನ  ಬೇರೆ ಸೆ ಳಕೆೆ  ಸೆ ಳಾೋಂತ್ರಿಸಲು ನಾನ್ನ ಬಯಸುತೆು ೀನೆ. ಹೊಸ ಸೆ ಳಕೆಾ ಗಿ ನಾನ್ನ ಅಸ್ಥು ತೆ್ ದಲಿ್ಲರುವ ಪರವಾನಗಿ 

ಸಂಖ್ಯಾ ಯನೆ್ನ  ಉಳಿಸ್ಥಕೊಳಳ ಬಹುದೇ? 

 

ಉತ್ು ರ:ಹೌದು, ಅನವ ಯವಾಗುವ್ ಮಾಪಾಿಡು ಶುಲೆ ದೊಂದಿಗೆ FoSCoS ಪೀಟಿಲ್ ನಲಿ್ಲ  ಮಾಪಾಿಡು ಅಪಿ್ಪ ಕೇಶನ್ ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲಿ್ಲ ಸುವ್ ಮೂಲಕ 

ಆಹಾರ ವಾಯ ಪಾರಗಳು ತ್ಮಮ  ಆವ್ರಣದ ವಿಳಾಸವ್ನುು  ಬದಲಾಯಿಸಿದ ನಂತ್ರ ತ್ಮಮ  ಅಸಿಿತ್ವ ದಲಿ್ಲರುವ್ ಪರವಾನಗಿ/ನೀಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯಯ ಯನುು  

ಉಳಿಸಿಕಳು ಬಹುದು. ದಯವಿಟುಾ  FSSAI ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯಯ .RCD-01001/4/2021-ನಯಂತ್ರ ಕ-FSSAI ದಿನಾಂಕ 30 ಸ್ಥಪ್ಾ ಂಬರ್, 2021 ಹೆಚಿಚ ನ 

ವಿವ್ರಗಳಿಗಾಗಿ ಈ ನಟಿಾ ನಲಿ್ಲ  ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 

Q130. FoSCoS ನ ಅಧಿಕೃತ್ URL ಯಾವುದು? 

ಉತ್ು ರ:FoSCoS ನ ಅಧಿಕೃತ್ URL ಆಗಿದೆhttps://foscos.fssai.gov.in . FBO ಗಳು ಯಾವುದೇ ಇತ್ರ ವೆಬ್ ಸೈರ್ಟ ನಲಿ್ಲ  ವಿವ್ರಗಳನುು  

ನೇ 

ಸಲಿ್ಲ ಸದಂತೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಹಣವ್ನುು  ಪಾವ್ತ್ತಸದಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದಲಿ ದೆ, FSSAI ಅಧಿಕೃತ್ FoSCoS ವೆಬ್ ಸೈರ್ಟ 

ಹರತ್ತಪಡಿಸಿ ವೆಬ್ ಸೈರ್ಟ ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ವಿನಂತ್ತ/ದೂರು/ಕುಂದುಕರತೆಗಳನುು  ಪರಿಗಣಿಸುವುದಿಲಿ . 

Q131. FSSAI ನವೀಕರಣಗಳು/ಆಡಿರ್ ಗಳು/ಸಲಹೆಗಳು ಇತ್ತಾ ದಿಗಳ ಬಗೆೆ  ಆಹಾರ ವಾಾ ಪಾರಗಳು ಮತ್ತು  ಗಿಾ ಹಕರು ಹೇಗೆ ತಿಳಿಯಬಹುದು? 

 
ಉತ್ು ರ:ಆಹಾರ ವಾಯ ಪಾರ ನವಾಿಹಕರು (FBOs) ಮತಿ್ತ  ಗಾರ ಹಕರು https://fssai.gov.in/advisories.php ಗೆ ಭೇಟಿ 
ನೀಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಡೌನ್ ಲೀಡ್ ಮಾಡಬಹುದುFoodSafetyConnectApp 
(https://play.google.com/store/apps/details?id=safety.connect.food )ಅವರ ಮೊಬೈಲ್ ಗಳಲಿ್ಲ FSSAI ಹರಡಿಸಿದ ಇತಿ್ತೀಚಿನ 

ನವಿೀಕರಣಗಳು/ಆದೇಶಗಳು/ಸಲಹೆಗಳು ಇತ್ತಯ ದಿಗಳನುು  ಪರಿಶಿೀಲ್ಲಸಲು. 

 
* * * * * 


