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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 327 27-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

അരി, എ� മി�കൾ�് ഭ���ര� ൈലസൻസ്

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. അ�പ് േജ�ബ്  ,
�ീ. േമാൻസ്  േജാസഫ്, 
�ീ. പി. െജ. േജാസഫ്, 
�ീ. മാണി. സി. കാ�ൻ 

Smt Veena George
(ആേരാഗ�- വനിത-ശി�വികസന വ��് മ�ി)

(എ) �ഡ്  േസ�ി ആ�് �ാൻേഡർഡ്സ്  അേതാറി�ി

ഓഫ് ഇ��യിൽ രജി�ർ െച�് �വർ�ി��

അരി, എ� മി�കൾ�് ഭ���ര� വിഭാഗ�ിൽ

നി�ം ൈലസൻസ്  എ��ണെമ� വ�വ�

നിലവി�േ�ാ; എ�ിൽ ��ത വ�വ� െച�കിട

മി�ടമകെള �തിസ�ിയിലാ��തായി

��യിൽെ��ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(എ) 2006െല ഭ���ര�ാ �ണനിലവാര നിയമം

�കാരം ഭ��വ���െട നിർ�ാണം / സംഭരണം /
വിപണനം /വിതരണം �ട�ിയവ�മായി

ബ�െ�� എ�ാ ഭ��സംരംഭക�ം ഭ���ര�ാ

ൈലസൻസ്  /രജിേ�ഷൻ േനടിയിരിേ��താണ്.
�തിവർഷം 12 ല�ം �പയിൽ താെഴ

വി�വര�ളള ഭ��സംരംഭകർ ഭ���ര�ാ

രജിേ�ഷ�ം 12 ല�ം �പ�് �കളിൽ

വി�വര�ളള ഭ��സംരംഭകർ ഭ���ര�ാ

ൈലസൻ�ം എ��ിരി�ണെമ�് േക� ഭ��

�ര�ാ അേതാറി�ി നിർേ�ശി���്. േക�

ഭ���ര�ാ അേതാറി�ി�െട (FSSAI)
െവബ് ൈസ�ിൽ രജി�ർ െച��വർ�ാണ്

ഭ���ര�ാ വിഭാഗ�ിൽ നി�ം ൈലസൻസ് /
രജിേ�ഷൻ സർ�ിഫി��കൾ നൽ��ത്. േക�

ഭ���ര�ാ അേതാറി�ി�െട െവബ് ൈസ�്

ആയ foscos.fssai.gov.in �ഖാ�ിരം അേപ�

സമർ�ി�ക�ം ആയത് പരിേശാധി�്

േയാഗ�മാെണ�ിൽ അേപ�കന് ഭ���ര�ാ

വിഭാഗ�ിൽ നി�ം ൈലസൻസ് /രജിേ�ഷൻ

നൽകി വരിക�ം െച��. ഭ�� �ര�ാ

രജിേ�ഷന് 100/- �പ�ം ൈലസൻസിന് 2000/-
�പ�മാണ് േക� ഭ���ര�ാ അേതാറി�ി

ഫീസായി നി�യി�ിരി��ത്. ഇതിൽ മാ�ം

വ�േ��ത് േക�ഭ���ര�ാ

അേതാറി�ിയാണ്. മായം േചർ� െവളിെ���െട

വി�ന തട��തിനായി ഭ���ര�ാ വ��്

െവളിെ���് �ാൻഡ്  രജിേ�ഷൻ

നിർബ�മാ�ിയി��്. ഒ� നിർ�ാതാവിന് ഒ�

�ാൻഡ്  എ� വ�വ�യിൽ �ാൻഡ്

രജിേ�ഷൻ ഭ���ര�ാ വ��് നൽകി വ��.
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െവളിെ�� നിർ�ാതാ�ൾ�് അവ�െട �ാൻഡ്

ഭ���ര�ാ വ��ിൽ രജി�ർ െച��തിന്

�േത�ക ഫീസ്  ഈടാ��ി�. എ�ാൽ അവർ

ഭ�� �ര�ാ അേതാറി�ി അ�ശാസി��

ൈലസൻസ്  / രജിേ�ഷൻ

േനടിയിരിേ��താണ്. എ�ാൽ അരി�് ഭ��

�ര�ാ വ��ിൽ നി�ം �ാൻഡ്  രജിേ�ഷൻ

നിർബ�മാ�ിയി�ി�.

(ബി) ൈലസൻസിനായി വർഷംേതാ�ം വൻ�ക

ഈടാ��ത് െച�കിട മി�ടമകെള

�തിസ�ിയിലാ�െമ�തിനാൽ ��ത നീ�ം

ഒഴിവാ�ാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

(ബി) 2006െല ഭ���ര�ാ �ണനിലവാര നിയമം

�കാരം ഭ��വ���െട നിർ�ാണം / സംഭരണം /
വിപണനം /വിതരണം �ട�ിയവ�മായി

ബ�െ�� എ�ാ ഭ��സംരംഭക�ം ഭ���ര�ാ

ൈലസൻസ്  /രജിേ�ഷൻ േനടിയിരിേ��താണ്.
�തിവർഷം 12 ല�ം �പയിൽ താെഴ

വി�വര�ളള ഭ��സംരംഭകർ ഭ���ര�ാ

രജിേ�ഷ�ം 12 ല�ം �പ�് �കളിൽ

വി�വര�ളള ഭ��സംരംഭകർ ഭ���ര�ാ

ൈലസൻ�ം എ��ിരി�ണെമ�് േക� ഭ��

�ര�ാ അേതാറി�ി നിർേ�ശി���്. േക�

ഭ���ര�ാ അേതാറി�ി�െട (FSSAI)
െവബ് ൈസ�ിൽ രജി�ർ െച��വർ�ാണ്

ഭ���ര�ാ വിഭാഗ�ിൽ നി�ം ൈലസൻസ് /
രജിേ�ഷൻ സർ�ിഫി��കൾ നൽ��ത്. േക�

ഭ���ര�ാ അേതാറി�ി�െട െവബ് ൈസ�്

ആയ foscos.fssai.gov.in �ഖാ�ിരം അേപ�

സമർ�ി�ക�ം ആയത് പരിേശാധി�്

േയാഗ�മാെണ�ിൽ അേപ�കന് ഭ���ര�ാ

വിഭാഗ�ിൽ നി�ം ൈലസൻസ് /രജിേ�ഷൻ

നൽകി വരിക�ം െച��. ഭ�� �ര�ാ

രജിേ�ഷന് 100/- �പ�ം ൈലസൻസിന് 2000/-
�പ�മാണ് േക� ഭ���ര�ാ അേതാറി�ി

ഫീസായി നി�യി�ിരി��ത്. ഇതിൽ മാ�ം

വ�േ��ത് േക�ഭ���ര�ാ

അേതാറി�ിയാണ്. മായം േചർ� െവളിെ���െട

വി�ന തട��തിനായി ഭ���ര�ാ വ��്

െവളിെ���് �ാൻഡ്  രജിേ�ഷൻ

നിർബ�മാ�ിയി��്. ഒ� നിർ�ാതാവിന് ഒ�

�ാൻഡ്  എ� വ�വ�യിൽ �ാൻഡ്

രജിേ�ഷൻ ഭ���ര�ാ വ��് നൽകി വ��.
െവളിെ�� നിർ�ാതാ�ൾ�് അവ�െട �ാൻഡ്

ഭ���ര�ാ വ��ിൽ രജി�ർ െച��തിന്

�േത�ക ഫീസ്  ഈടാ��ി�. എ�ാൽ അവർ

ഭ�� �ര�ാ അേതാറി�ി അ�ശാസി��

ൈലസൻസ്  / രജിേ�ഷൻ

േനടിയിരിേ��താണ്. എ�ാൽ അരി�് ഭ��
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�ര�ാ വ��ിൽ നി�ം �ാൻഡ്  രജിേ�ഷൻ

നിർബ�മാ�ിയി�ി�.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


