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FSSAI లైసెన్స్  మరియు రిజిస్ట్రషేన్స పై తరచుగా అడిగే ప్రశ్న లు (FAQలు) 

 

ప్రశ్న  1) ఒకే ఆవరణలో వివిధ రకాల ఆహార వా్య పార కారా కలాపాలను 

నిరవ హించడానికి వేర్వవ రు లైసెన్స్ లు అవసరమా? 

జవాబు: FSSAI లైసెన్స్  ఆవరణ ఆధారంగా ఉంటంది. అన్ని  రకాల ఆహార వా్య పార 

కారా కలాపాలు ఒకే ప్పాంగణంలో న్నరవ హంచబడుతున్ి  వ్యటి అన్ని టికి ఒకే FSSAI 

లైసెన్స్ లో దరఖాస్తు చేస్తకోవచ్చు . 

Q2) లైసెన్స్  పునరుద్ధరణ సమయింలో మానుా వల్గా జారీ చేయబడిన లైసెన్స్

లు/రిజిస్ట్రషేన్సలను ఆన్సలైన్సకి ఎలా మారా్చ లి? 

జవ్యబు: FBO తన్ యొక్క  న్నయమంచబడిన్ అధికారి [లైసెన్న్ ంగ్ అథారిటీ] లేదా 

రిజిస్టరింగ్ అథారిటీన్న స్ంప్రదించవచ్చు . న్నయమంచబడిన్ అధికారి/రిజిస్టరింగ్ 

అథారిటీ ఆఫ్లైన్స లొ జారీ చేసిన్ లైసెన్స్  / రిజిస్ట్రటషన్స వివరాలను FoSCoS పోరటల్లో 

న్మోదు చేస్తురు. ఆ తరావ త, లైసెన్స్ /రిజిస్ట్రటషన్సను అవస్రమైన్ప్పు డు ఆన్సలైన్స 

ప్రప్కియ దావ రా ప్పన్రుదధరించవచ్చు . 

Q3) మీరు మానుా వల్గా జారీ చేసిన లైసెన్స్ ని ఆన్సలైన్స లైసెని్ ింగ్ మరియు 

రిజిస్ట్రషేన్స సిసమే్ [FoScoS] కి మారా డిం వలల కలిగే ప్రయోజనాలు ఏమిటి? 

జవ్యబు: FoSCoS పోరటల్ ఇమెయిల్ మరియు sms దావ రా వివిధ స్మమ తులకు 

స్ంబంధించి FBOలకు స్తధారణ హెచు రికలను రంప్పతుంది. FBO లు తమ లైసెన్స్

లు/రిజిస్ట్రటషనుతో స్మమ తులకు స్ంబంధించి న్నబంధన్లను ఎరు టికప్పు డు ప్ాక్ 

చేయగలరు మరియు ఏదైనా ఉంటే జరిమానాలను న్నవ్యరించవచ్చు . 

Q4) చినన  ఆహార వా్య పార నిర్చవ హకులు ఎవరు? FSSAI రిజిస్ట్రషేన్స సరిఫేికేట్ 

కోసిం అరహత ఏమిటి? 

జవ్యబు: ఎవరైతె స్వ యంగా ఏదైనా ఆహార వస్తువులు లేదా చిన్ి  చిలలర వా్య పారి, 

హాకర్, స్ంచరించే విప్కేత లేదా తాతాా లిక స్టస్తట ల్ హోలడర్ లేదా చిన్ి  తరహా లేదా 

కుటీర లేదా ఆహార వా్య పారాన్నకి స్ంబంధించిన్ ఇతర రరిప్రమలు లేదా వ్యరికి 

టరో్న వర్ రూ. 12 లక్షలు వరకు క్లస్టచిన్ి  ఆహార వా్య పార న్నరావ హకుడు మరియు/లేదా 

ఎవరైతె 

i. ఆహార ఉతు తుుల ఉతు త్తు స్తమర్ా ం రోజుకు 100 కిలోలు లేదా లీటర లకు మంచదు, 

లేదా 

ii. పాల రకరణ లేదా న్నరవ హణ మరియు రకరణ రోజుకు 500 లీటర ల పాలుస్టవరకు, లేదా 

iii. రోజుకు 2 పెదద జంతువులు లేదా 10 చిన్ి  జంతువులు లేదా 50 పౌస్ట్లీట రక్షులు లేదా 

అంతకంటే తకుా వస్ట వధ స్తమర్ా ంస్ట క్లిగి ఉంటారొ వారు చిన్ి  ఆహార వా్య పార 

నిరా్వ హకులు (FBO) 
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ఈ FBOలు ఫుడ్ రఫ్టట కంరలయన్స్  సిస్టమ్ లేదా ఫుడ్ రఫ్టట కనెక్ ట యాప్లో దరఖాస్తు 

చేయడం దావ రా FSSAI రిజిస్ట్రటషన్స స్రి టఫికేట్ పందవలసి ఉంటంది. ఈ రిజిస్ట్రటషన్స 

స్రి టఫికేట్ QR కోడ్తో పందురరచబడింది మరియు 2 (2xxxxxxxxxxxx)తో 

ప్పారంభమయా్య  14-అంకెల న్మోదు స్ంఖ్ా తో పాటు FBO చిప్తం వుంటంది. 

Q5) నా లైసెన్స్ /రిజిస్ట్రషేన్స ససెప ిండ్ చేయబడిింది లేదా రద్దు చేయబడిింది. 

నేను ఆహార వా్య పార కారా కలాపాలను ఆపివేయాలి్ న అవసరిం ఉిందా? 

జవ్యబు: అతన్న/ఆమె లైసెన్స్  లేదా రిజిస్ట్రటషన్స స్సెు న్ని్స లేదా రదుదస్టఅయిన్ప్పడు, 

ఆహార వా్య పార నిర్చవ హకుడు వంటనే ఆహార వా్య పార కారా కలాపాలను 

న్నలిపివేయాలి. లైసెన్స్ /రిజిస్ట్రటషన్స స్సెు ండ్ చేయబడిన్ లేదా రదుద చేయబడిన్ 

ఏదైనా ఆహార వా్య పార కారా కలాపాలను న్నరవ హంచడం అనేది చటటవిరుదధమైన్ చరా  

మరియు FSS చటటం, 2006 ప్రకారం శిక్షార హమైన్ చరా లు తీస్తకోబడును. 

Q6) నేను ఆహార్చనిన  అిందిించడానికి లేదా పాా కేజిింగ్ చేయడానికి ఉద్దుశించిన 

పాప్తలు/పాా కేజిింగ్ మెటీరియల్ కోసిం FSSAI లైసెన్స్  పిందాలా? 

జవ్యబు: లేదు. ఎఫ్ఎస్ఎస్ చటటం, 2006 లోన్న సెక్షన్స 3(ఎన్స) ప్రకారం పాప్తలు లేదా 

పాా కేజింగ్ మెటీరియల్లకు ఎఫ్ఎస్ఎస్ఏఐ లైసెన్స్ /రిజిస్ట్రటషన్స అవస్రం లేదు. 

Q7) నా లైసెన్స్  రద్దు చేయబడిింది. నేను తాజా లైసెన్స్  కోసిం ద్రఖాస్తు 

చేయవచ్చా ? 

జవ్యబు: రెగ్యా లేషన్స 2.1.8 (3) ప్రకారం రదుద చేసిన్ తేదీ నుండి 3 నెలల వా వధి 

తరావ త, ఆహార వా్య పార నిర్చవ హకుడు, మెరుగ్యదల నోటీస్తలో చేసిన్ అన్ని  

రరిశీలన్లకు కటటబడి ఉన్ి టలయితే, స్ంబంధిత అధికారికి రిజిస్ట్రటషన్స లేదా లైసెన్స్  

కోస్ం తాజా దరఖాస్తును చేయవచ్చు . 

Q8) నా ద్రఖాస్తు కొనిన  ప్రశ్న లతో తిరిగి రింరబడిింది. ఏిం చేయాలి? లేదా నా 

ద్రఖాస్తు స్థసితతి ‘సవరిింపు/సవరణ కోసిం ద్రఖాస్తు తిరిగి రింరబడిింది’, ఇపుప డు 

ఎలా కొనసాగిించ్చలి? 

జవ్యబు: లైసెన్న్ ంగ్ లేదా రిజిస్టరింగ్ అథారిటీ దావ రా లేవనెత్తున్ ప్రరి లకు 30 

రోజులలోప్ప ప్రత్తస్ు ందించండి. స్వరణ/సవరిింపు కోస్ం దరఖాస్తు చేసిన్ అపిలకేషన్స 

దరఖాస్తుదారు యొకా  డా్య ష్బోర్ డలో అందుబాటలో ఉంటంది. లైసెన్న్ ంగ్ లేదా 

రిజిస్టరింగ్ అధికారుల ప్రరి లకు దరఖాస్తుదారు స్ు ందించకపోతే, దరఖాస్తు 

త్తరస్ా రించబడుతుంది. 

Q9) రైలేవ  ప్పాింగణింలో ఆహార వా్య పార నిర్చవ హకులకు ఎవరు లైసెన్స్  జారీ 

చేసాు రు? 

జవ్యబు: రైలేవ  స్ ప్రంగణంలొ ఉన్ో  ఆహర వాా రర్వల FSSAI లైసెన్స్ /రిజిస్ట్రటషన్స 

అనేది ఎరు టికప్పు డు ఫుడ్ అథారిటీచేస్ట నోటిఫై చెయబడిన్స్ట భారతీయ రైలేవ  

న్నయమంచబడిన్ అధికారి /రిజిస్టరింగ్ అధికారులచే ఇవా బడును.  

Q10) ఎయిర్పోర్/ేసీపోర్ ే ప్పాింగణింలో ఉన్న స్థ ఆహార వాా పార నిరా్వ హకులకు 

FSSAI లైసెన్స్ ను ఎవరు జారీ చేసాు రు? 
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Ans: విమానాప్రయం/సీపోర్టలోన్న ఫుడ్ ప్పాంగణాల FSSAI లైసెన్స్ ను ఫుడ్ అథారిటీ 

దావ రా డిజిగ్ని టెడ్ ఆఫ్టస్ర్లు(DOs) గాస్ట నోటిఫైస్ట ఐన్స్ట ఎయిర్పోర్ట హెల్ు ఆఫ్టస్రుల 

(APHOలు) లేదా పోర్ట హెల్ు ఆఫ్టస్రుల (PHOస్ట లు) ఇసా్తరు. ఏ 

విమానాప్రయాలు/ఓడరేవులకు DOలుగా APHOలు/PHOలు నియమంచబడరొ అక్క డస్ట

స్ంబంధిత ప్పాంతంలోన్న సెంప్టల్ లైసెన్న్ ంగ్ అథారిటీ (CLA) లైసెన్స్  జారీ చెసా్తరు. 

Q11) లైసెన్స్  యొకక  వివిధ వరా్చలు ఏమిటి? 

జవ్యబు: 'FSS (లైసెన్న్ ంగ్ & రిజిస్ట్రటషన్స) న్నబంధన్లు, 2011 ప్రకారం, లైసెన్స్ లు 

మరియు రిజిస్ట్రటషన్సలు FBOలకు 3 అంచెల వా వస్ల్ో మంజూరు చేయబడతాయి 

అంటే రిజిస్ట్రటషన్స, స్టరటట్ లైసెన్స్  మరియు సెంప్టల్ లైసెన్స్ . ఫుడ్ రఫ్టట కంరలయన్స్  

సిస్టమ్ (FoSCoS) హోమ్పేజీలో అరహత ప్రమాణాలు అందుబాటలో ఉనాి యి. 

Q12) నేను రిజిసరే్ ్ కోఆరర్వటివ్ సొసైటీ/గృహ్ ఉదా్య గ్/మహళా ఉదా్య గ్/సెల్్  

హెల్ప  ప్ూప్ లేదా అలాింటిద్దదైనా ప్రభుతవ  రిజిసరే్ ్సొసైటీ కోసిం నా ఇింటి 

నుిండి ఆహార వా్య పార కారా కలాపాలు రని చేస్తునాన ను/తయారీ చేస్తునాన ను 

లేదా నిరవ హస్తునాన ను. నేను నా కోసిం విడిగా FSSAI రిజిస్ట్రషేన్స పిందాలా? 

జవ్యబు:FSSAI ఆర డర్ న్ంబర్ 03-01/2012/Enf-I/FSSAI 21 జన్వరి 2015 ప్రకారంస్టవా కి ుగత 

స్భ్యా లకు FSSAI రిజిస్ట్రటషన్స స్రి టఫికేట్ పందందుకుస్ట మన్హాయింప్ప ఇవవ బడింది. 

అతను/ఆమె తరు న్నస్రిగా FSSAI లైసెన్స్  క్లిగిన్స్ట స్ంఘంలో రిజిస్టర్ డ స్భ్యా డిగా 

ఉండ్యలి మరియు ఆర డర్లో పేరా్క న్ి  అన్ని  షరతులకు లోబడి ఉండ్యలి. 

 

Q13) నా ద్గరా రపుప లు/ధానాా లు మిలిలింగ్ యూనిట్ ఉింది. నేను ఎలాింటి 

లైసెన్స్  పిందాలి? 

జవ్యబు: రప్పు లు/ధానాా లు మొదలైన్వి మలిలంగ్ యూన్నట్ తయారీ రకం వా్య పారం 

కిందకు వస్తుంది. ఈ మలిలంగ్ యూన్నటల వ్యటి ఉతు త్తు స్తమర్ా ంతో స్ంబంధం 

లేకుండ్య ప్రతేా కంగా రాస్ట్షట లైసెన్స్  కింద కవర్ చేయబడతాయి. 

Q14) నా ద్గరా 10 కింటే ఎకుక వ ఫుడ్ విండిింగ్ మెషీనుల 12 లక్షల కింటే ఎకుక వ 

వ్యరికి టర్నన వర్ ఉనన  థర్ ్ పారీలేచే నిరవ హించబడుతునన టలయితే, ఎవరు 

రిజిస్ట్రషేన్స పిందాలి? 

జవ్యబు:ఆహార విప్కయ యంప్తం రూ.12 లక్షల కంటే ఎకుా వ వ్యరికి టరిో వర్ కలిగి 

ఉన్ి టలయితే, అది FSSAIతో లైసెన్స్  పందాలి. రూ.12 లక్షల వరకు వ్యరికి టరిో వర్ 

కలిగి ఉన్ి  వండింగ్ మెషీన్సల కోస్ం, తేదీ. 08 జూలై 2019 మరియు 19 సెపెటంబర్ 2019 

దీన్నకి స్ంబంధించి జారీస్ట చేయబడిన్ నాటిస్ట FSSAI ఆర డర్లకు 

15(6)2018/FLRS/RCD/FSSAI అనుగ్యణంగా మాతృ స్ంస్ ్FSSAI లైసెన్్స న్న పందాలి. 

Q15) ఎగుమతి చేయడానికి FSSAI నుిండి NOC అవసరమా? 

జవ్యబు: లేదు, భారతదరం నుండి ఆహార ఉతు తుులను ఎగ్యమత్త చేయడ్యన్నకి ఫుడ్ 

రఫ్టట అండ్ స్టస్తట ండర్ డ్  అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా నుండి NOC అవస్రం లేదు, అయితే 

ఎగ్యమత్తదారు FSSAI లైసెన్స్  తీస్తకోవ్యలి. 
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Q16) ఆన్సలైన్స ద్రఖాస్తును సమరిప ించిన తర్చవ త లైసెన్్స  కోసిం భౌతిక 

రప్తాలను ప్పాింతీయ/ర్చస్ట్ష ేకార్చా లయాలోల  సమరిప ించ్చలి్ న అవసరిం ఉిందా? 

జవ్యబు: లేదు, సెంప్టల్/స్టరటట్ లైసెన్స్  కోస్ం ప్పాంతీయ/రాస్ట్షట కారాా లయాల వదద 

భౌత్తక రప్తాలను స్మరిు ంచాల్ి న్ అవస్రం లేదు. 

Q17) లైసెన్స్  సవరణకు రుస్తము ఎింత? 

జవ్యబు: లైసెన్స్  స్రి టఫికేట్ (ఫారం సి) లో ఉన్ి  స్మాచారాన్ని  మారేు  ఏదైనా మారుు  

ఉంటే, ఫుడ్ బిజినెస్ ఆరరేటర్ లైసెన్స్  స్వరణ కోస్ం రూ. 1000 రుసుముతో దరఖాస్తు 

చేయాలి. స్టర లస్ అప్ప్గ్నడేషన్స విషయంలో రూ. 1000 మరియు వ్యరికి లైసెన్స్  

రుస్తములోన్న వా తాా స్తన్నకి స్మాన్ంస్టఐన్స్టఅవకలన్ రుస్తముస్టచెలిలంచాలి.  

ఫారమ్ IX నామనీలో మారుు  (లైసెన్స్  షరతులను పాటించే బాధా త కలిగిన్ వా కి ు) లేదా 

ఏదైనా స్పోరి టంగ్ డ్యకాు మెంట్ల వంటి, ఫారమ్ సి  కాన్నస్ట వివరాలను స్వరించడ్యన్నకి 

ఎటవంటి రుస్తము అవస్రం లేదు. 

Q18) దిగుమతిదారు యొకక  IEC కోడ్ యొకక  పునర్చవృతిం 

అనుమతిించబడుతుిందా? 

జవ్యబు: ఒక దిగ్యమత్తదారు న్నరి దషట IEC ఉరయోగించిన్ అపిలకేషన్స (పూరిు లేదా 

అస్ంపూరణమైన్) తొలగిరుస్టలేదా లైసెన్స్ నుస్టస్రెండర్ చెస్త ామన్హా అద IEC తో మర్కక 

దరఖాస్తును స్మరిు ంచలేరు. 

Q19) నేను నా ఆహార వా్య పార్చనిన  మూసివేసాను. FSSAI లైసెన్స్ /రిజిస్ట్రషేన్సను 

ఎలా సరిండర్ చేయాలి? 

జవ్యబు: లైసెన్స్ /రిజిస్ట్రటషన్స అపిలకేషన్స ఫైల్ చేసిన్ ఫుడ్ రఫ్టట కంరలయన్స్  సిస్టమ్ 

(FoScoS) ఖాతాలోకి లాగిన్స చేయడం దావ రా లైసెన్స్  లేదా రిజిస్ట్రటషన్సను స్రెండర్ 

చేయడ్యన్నకి మీరు ఆన్సలైన్సలో దరఖాస్తు చేస్తకోవ్యలి. స్ంబంధిత అధికారి ఆమోదం 

పందిన్ తరావ త, అది స్రెండర్గా రరిగణంచబడుతుంది. 

Q20) యజమాని మరణించిన సింద్రభ ింలో లైసెన్స్ ను ఒక యజమాని నుిండి 

మరొక యజమానికి ఎలా బదిలీ చేయాలి? 

జవ్యబు:యజమాన్న మరణరు లైసెన్స్  బదిలీ చేయవచ్చు . బదిలీ దరఖాస్తును ఆన్సలైన్స

లో చేయవచ్చు . లైసెన్స్  బదిలీ కోస్ం, మరణ ధృవీకరణ రప్తం మరియు చటటరరమైన్ 

వ్యరస్తన్న రుజువు అవస్రం. 

Q21) లైసెని్ ింగ్/రిజిసరేిింగ్ అథారిటీ యొకక స్థ ఆరర్్పై ఎలా మరియు ఎకక డ 

అప్పప ల్ చేయాలి? 

జవ్యబు:FSS చటటం, 2006లోన్న సెక్షన్స 32 (4) మరియు 32(5) ప్రకారం, 

లైసెన్న్ ంగ్/రిజిస్టరింగ్ అథారిటీ యొకా  న్నర ణయంతో బాధరడే ఎవరైనా ఆహార భప్దత 

కమషన్ర్కి అప్పు ల్ చేయవచ్చు , అతన్న న్నర ణయం అంత్తమంగా ఉంటంది. అటవంటి 

అప్పు లును తీస్తకురాగల వా వధి న్నర ణయం యొకా  నోటీస్త అందించబడిన్ తేదీ నుండి 

రదిహేను రోజులు ఉంటంది. మెరుగ్యదల నోటీస్తకు వా త్తరేకంగా అప్పు ల్ 
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చేసిన్టలయితే అది 15 రోజులు ఉంటంది లేదా మెరుగ్యదల నోటీస్తలో పేరా్క న్ి  కాలం, 

ఏది ముందుగా ముగ్యస్తుంది. 

Q22) నా ఆహార వా్య పారిం యొకక  తనిఖీ ఏ అింశాలపై నిరవ హించబడుతుింది? 

జవ్యబు:ఎఫ్ఎస్ఎస్ (లైసెన్న్ ంగ్ మరియు రిజిస్ట్రటషన్స ఆఫ్ ఫుడ్ బిజినెస్లు) 

రెగ్యా లేషన్స్ 2011 లోన్న షెడ్యా ల్ 4లో పేరా్క న్ి  విధంగా శాన్నటరీ మరియు హైజీన్నక్ 

అవస్రాల అంశాలపై తన్నఖీలు న్నరవ హంచబడతాయి. ఇన్ె ు క టరుల ఉరయోగించే చెక్

లిస్టలు వా్య పారల వ్యరీగా ప్పామాణక తన్నఖీ షెడ్యా ల్ 4 అవస్రాలపై మాప్తమే 

ఆధారరడి ఉంాయి మరియు వబ్స్ ట్ https://fssai.gov.in/cms/inspection-

matrices.php వదద అందుబాటలో ఉనాి యి. 

Q23) మెరుగుద్ల నోటీస్త అింద్దకునన పుప డు నేను ఏ చరా లు తీస్తకోవ్యలి? 

జవ్యబు: మెరుగ్యదల నోటీస్త అందిన్ తరావ త, స్ంబంధిత అధికారి దావ రా 

మెరుగ్యదల కోస్ం ఇచిు న్ సూచన్లపై మీరు చరా  తీస్తకోవ్యలి. స్మమ త్త న్నవేదికను 

స్మరిు ంచడ్యన్నకి స్ంబంధిత అధికారి కనీస్ం 14 రోజులు గడువు మంజూరు చెసా్తరు. 

మీరు మెరుగ్యదల నోటీస్త లేదా స్ంబంధిత అధికారి యొకా  ఏదైనా న్నర ణయంతో 

బాధరడిన్టలయితే, మీరు ఆహార భప్దత మరియు ప్రమాణాల చటటం, 2006లోన్న సెక్షన్స 

32 ప్రకారం ఆహార భప్దత కమషన్ర్కు అప్పు ల్ చేయవచ్చు . మరియుస్టఅతనిస్టన్నర ణయమే 

అంత్తమంగా ఉంటంది. 

Q24. నాస్థలైసెన్్స /రిజిస్ట్రషేన్సస్థతాతాక లికింగాస్థనిలిపివేయబడిింది.స్థససెప నినున స్థ

ఎలాస్థఉరసింహరిించుకోవచుా ? 

జవ్యబు:స్ట స్సెు న్ని్సస్ట కోస్ంస్ట ఫుడ్స్ట బిజినెస్స్ట ఆరరేటర్స్ట (FBO)కిస్ట జారీస్ట చేసిన్స్ట మెరుగ్యదలస్ట

నోటీస్తలో, స్సెు న్ని్సస్టకోస్ంస్ట ప్రండ్స్టఇవవ బడింది.స్టఇంప్పూవమ ంట్స్టనోటీస్తలోస్టన్నరే దశించిన్స్ట

విధంగాస్ట FBO న్నవ్యరణస్ట చరా లుస్ట చేర టా లిస్ట మరియుస్ట లైసెన్న్ ంగ్స్ట అథారిటీకిస్ట

తెలియజేయాలి.స్ట FBO తీస్తకున్ి స్ట చరా లతోస్ట స్ంతృపిుస్ట చెందితే, లైసెన్న్ ంగ్స్ట అథారిటీస్ట

తన్నఖీతోస్ట లేదా, లేకుండ్యస్ట స్సెు న్నిిు స్ట రదుదస్ట చేయవచ్చు .స్ట FBO కూడ్యస్ట FSS చటటం, 

2006లోన్నస్ట సెక్షన్సస్ట 32(4) ప్రకారంస్ట మెరుగ్యదలస్ట నోటీస్తకుస్ట వా త్తరేకంగాస్ట అప్పు ల్స్ట

చేయవచ్చు . 

Q25) FoSCoS సాింకేతికస్థసహాయింస్థకోసింస్థFBO ఎకక డస్థసింప్రదిించవచుా ? 

జవ్యబు:స్ట FBO టోల్స్ట ప్ఫ్టస్టహెల్ు స్ట డెస్ా స్ట నెంస్ట 1800112100స్ట వదదస్ట స్ంప్రదించవచ్చు స్టలేదాస్ట

helpdesk- foscos@fssai.gov.inకుస్టతన్స్టప్రరి నుస్టమెయిల్స్టచేయవచ్చు .స్టఇంకా, ఫుడ్స్టరఫ్టటస్ట

అండ్స్ట కంరలయన్స్ స్ట సిస్టమ్స్ట (FoScoS) హోమేు జీస్ట “ఎలాస్ట దరఖాస్తుస్ట చేయాలి”స్ అన్నస్ట

చూప్పతుంది, ఇదిస్టఫుడ్స్టబిజినెస్స్టఆరరేటర్స్టస్వ యంగాస్టసెంప్టల్/రటట్స్టలైసెన్స్ స్టమరియుస్ట

రిజిస్ట్రటషన్సస్టకోస్ంస్టదరఖాస్తుస్టచేస్తకోవడ్యన్నకిస్టదరలస్టవ్యరీస్టస్మాచారాన్ని స్టఅందిస్తుంది. 

Q26. నాస్థఅపిలకేషన్సస్థయొకక స్థద్శ్లు/సితతిస్థగురిించిస్థనాకుస్థఎలాస్థతెలుస్తుింది? 

జవ్యబు:స్ట అపిలకేషన్సస్ట ప్పాసెసింగ్స్ట యొకా స్ట అనేకస్ట దరలలోస్ట ఒకస్ట దరఖాస్తుదారుస్ట

SMS/ఇమెయిల్స్ట హెచు రికలస్ట దావ రాస్ట తెలియజేయబడుతుంది.స్ట అంతేకాకుండ్యస్ట

దరఖాస్తుదారుస్టFoSCoSలోస్ట“ప్ాక్స్టఅపిలకేషన్సస్టరటటస్”స్సౌకరాా న్ని స్టఉరయోగించడంస్టదావ రాస్ట

స్టసిత్్తన్నస్టపందవచ్చు . 



6 
 

Q27. గడువుస్థముగిసినస్థతర్చవ తస్థమీస్థలైసెన్్స /రిజిస్ట్రషేనిన స్థఎలాస్థపునరుద్ధరిించ్చలి? 

జవ్యబు:స్ట ఫుడ్స్ట బిజినెస్స్ట ఆరరేటర్స్ట FSSAI లైసెన్స్ /రిజిస్ట్రటషనిు స్ట గడువుస్ట తేదీస్ట తరావ తస్ట

కూడ్యస్టప్కిందిస్టజరిమానాలతోస్టప్పన్రుదధరించవచ్చు : 

ఏ.స్టవా వధిలోస్టఇరు టికేస్టఉన్ి స్టవ్యరికిస్టలైసెన్స్ /రిజిస్ట్రటషన్సస్టరుస్తముస్టయొకా స్టమూడుస్టరెటలస్ట

-స్టఅస్లుస్టగడువుస్టతేదీస్టనుండిస్ట1వస్టరోజుస్టనుండిస్ట90వస్టరోజుస్టవరకు. 

బి.స్ట వా వధిలోస్టఇరు టికేస్టఉన్ి స్టవ్యరికిస్ట లైసెన్స్ /రిజిస్ట్రటషన్సస్టరుస్తముస్ట (అంటేస్టమొతుంస్ట 5స్ట

స్తరుల)స్టయొకా స్టఅదన్ప్పస్ట రెండుస్ట రెటలస్ట -స్ట అస్లుస్ట గడువుస్టతేదీస్టనుండిస్ట 91వస్ట రోజుస్టనుండిస్ట

180వస్టరోజుస్టవరకు. 

29స్ట అకోటబర్, 2021స్ట నాటిస్ట FSSAI ఆర డర్స్ట న్ంబర్స్ట 15(31)2020/FoSCoS/RCD/FSSAIpt4న్నస్ట

చూడండి. 

Q28. ఆన్సస్థలైన్సస్థలోస్థఅింద్దబాటులోస్థఉనన స్థచెలిలింపుస్థఎింపికలుస్థఏమిటి? 

జవ్యబు:స్ట ప్కెడిట్స్టకార్ డ, డెబిట్స్టకార్ డస్టమరియుస్టఆన్సస్టలైన్సస్టనెట్స్టబాా ంకింగ్స్టసౌకరా ంస్టదావ రాస్ట

ఆన్సస్టలైన్సస్టలోస్టచెలిలంప్పస్టచేయవచ్చు . 

Q29. ఏస్థరరిసితతులోల స్థద్రఖాస్తుస్థతిరసక రిించబడుతుింది? 

జవ్యబు:స్టFBO 30స్టరోజులస్టగడువులోగాస్టఅవస్రమైన్స్టస్మాచారంస్టఅందించన్ప్పు డుస్టలేదాస్ట

దరఖాస్తుస్టచేస్తకున్ి స్టదరఖాస్తుస్టస్మరిం్చదగిన్దిస్టకాదన్నస్టమరియుస్టమంజూరుస్టచేయడంస్ట

స్తధా ంస్టకాదన్నస్టఒపిు ంచిన్స్టస్ందరభ ంలోస్టదరఖాస్తునుస్టత్తరస్ా రించవచ్చు .స్టలైసెన్ు నుస్ట

త్తరస్ా రించేస్టముందు, దరఖాస్తుదారున్నస్టవిన్డ్యన్నకిస్టఅవకారంస్టఇవవ బడుతుందిస్టమరియుస్ట

త్తరస్ా రణకుస్టకారణాలుస్టప్వ్యతపూరవ కంగాస్టన్మోదుస్టచేయబడతాయి. 

Q30. ఫారమ సీలుస్థ మరియుస్థ మెడికల్స్థ సే్టర్స్థలుస్థ ఆర్నగా స్థ సపిలమెింటులస్థ లేదాస్థ

నా్య ప్ాసా్య టికల్స్థ ఉతప తుులనుస్థ విప్కయిస్తునన టలయితేస్థ FSSAI లైసెన్స్ స్థ లేదాస్థ

రిజిస్ట్రషేన్సస్థకోసింస్థద్రఖాస్తుస్థచేస్తకోవ్యలా? 

జవ్యబు:స్ట ఆరోగా స్ట స్పిలమెంటలస్ట లేదాస్ట నా్య ప్ాసాూ టికల్స్ట ఉతు తుులనుస్ట విప్కయించేస్ట

ఫారమ సీలుస్ట లేదాస్టమెడికల్స్ట స్టటర్స్టలతోస్ట స్హాస్ట అన్ని స్ట ఆహారస్ట వా్య పారస్ట న్నరావ హకులుస్ట FSSAI 

లైసెన్స్ స్టలేదాస్టరిజిస్ట్రటషన్సస్టకోస్ంస్టదరఖాస్తుస్టచేస్తకోవ్యలి. 

Q31. కింపెనీస్థ లేదాస్థ సింసతస్థయొకక స్థ ఒకేస్థ పేరుతోస్థ ఒకటిస్థ కింటేస్థ ఎకుక వస్థ ర్చస్ట్రేలోల స్థ

ఆహారస్థవా్య పార్చనిన స్థనిరవ హించడానికిస్థFSSAI లైసెన్స్ స్థఅవసరింస్థఏమిటి? 

జవ్యబు:స్టఫుడ్స్టబిజినెస్స్టఆరరేటర్స్ట(FBO) తన్స్టఆహారస్టవా్య పారస్టప్పాంగణాన్ని స్టరెండుస్టలేదాస్ట

అంతకంటేస్టఎకుా వస్టరెండుస్టరాస్ట్రటలోల స్టకలిగిస్టఉంటే, అతనుస్టప్రత్తస్టయూన్నట్/ప్పాంగణాన్నకిస్ట

లైసెన్స్ /రిజిస్ట్రటషన్సస్టతోస్ట పాటస్ట తన్స్ట రిజిస్టర్ డస్ట ఆఫ్టస్స్ట లేదాస్టహెడ్స్ట ఆఫ్టస్స్ట కోస్ంస్ట సెంప్టల్స్ట

లైసెన్స్ స్టన్నస్ట పందవలసిస్ట ఉంటంది.స్ట .స్ట స్ంబంధితస్ట కేంప్దస్ట లేదాస్ట రాస్ట్షటస్ట లైసెన్న్ ంగ్స్ట

అధికారులస్ట నుండిస్ట ఆస్ట యూన్నట్స్ట స్తమర్ా ంస్ట లేదాస్ట టరిో వర్స్ట ఆధారంగాస్ట ప్రత్తస్ట

యూన్నట్/ప్పాంగణాన్నకిస్టప్రతేా కస్టలైసెన్స్ స్టలేదాస్టరిజిస్ట్రటషన్సస్టపందాలి. 

ఇంకా, రిజిస్టర్ డస్ట ఆఫ్టస్/హెడ్స్ట ఆఫ్టస్స్ట ఆవరణలోస్ట ఏదైనాస్ట ఆహారస్ట వా్య పారస్ట కారా కలాపాలుస్ట

న్నరవ హంచబడితే, అదిస్టకూడ్యస్టహెడ్స్టఆఫ్టస్స్టలైసెన్స్ స్టలోస్టపందురరచబడుతుంది. 
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Q32. ఏస్థ రరిసితతులలోస్థ నియమిించబడినస్థ అధికారిస్థ (DO) FSSAI లైసెన్స్ స్థ లేదాస్థ

రిజిస్ట్రషేన్సస్థనుస్థససెప ిండ్స్థచేయవచుా స్థలేదాస్థరద్దుస్థచేయవచుా ? 

జవ్యబు:స్ట ఫుడ్స్ట బిజినెస్స్ట ఆరరేటర్స్ట (FBO) వ్యరుస్ట మెరుగ్యదలస్ట నోటీస్తకుస్ట అనుగ్యణంగాస్ట

లేకుంటే, DO వ్యరిస్టలైసెన్స్ స్టనుస్టస్సెు ండ్స్టచేయవచ్చు .స్టషోకాజ్స్టనోటీస్తస్టజారీస్టచేయడంస్ట

దావ రాస్ట FBOకిస్ట అవకారంస్ట ఇచిు న్స్ట తరావ తస్ట DO స్సెు ండ్స్ట చేయబడిన్స్ట లైసెన్స్ స్టనుస్ట రదుదస్ట

చేయవచ్చు . 

Q33. కేింప్ద్స్థ ప్రభుతవ ింస్థ రరిధిలోకిస్థ వచేా స్థ కాా టరిింగ్స్థ సాత రనకుస్థ లైసెన్్స స్థ

అవసరమా? 

జవ్యబు:స్ట అవును, అన్ని స్ట కాా టరింగ్స్ట స్ంస్ల్ు, రైలేవ లు, విమానాప్రయం, నౌకాప్రయంస్ట

మరియుస్టరక్షణస్టవంటిస్టకేంప్దస్టప్రభ్యతవ స్టరరిధిలోన్నస్టస్ంస్ల్ుస్టకూడ్యస్టFSSAI నుండిస్టలైసెన్స్ స్ట

పందవలసిస్టఉంటంది. 

Q34. మేముస్థఆహారస్థసింకలనాలు, ఎింజైములస్థమరియుస్థ ప్పాసెసిింగ్స్థ సహాయాలనుస్థ

మాప్తమేస్థతయారుస్థచేసాుము.స్థనాకుస్థFSSAI నుిండిస్థలైసెన్స్ స్థకూడాస్థఅవసరమా? 

జవ్యబు:స్ట అవును, ఆహారస్ట స్ంకలనాలు, ఎంజైముల, ప్పాసెసింగ్స్ట ఎయిడుల, పోషకాలు, 

స్ట ల రింగ్స్టఏెంంటల, ఫంక్షన్ల్స్టరదార్ాలుస్టమొదలైన్స్టఆహారస్టవరాాన్నకిస్ట[ఆహారస్టఉతు త్తుస్టవరంాస్ట-స్ట

99] జోడించిన్స్ట రదారాధలస్ట ప్కిందస్ట FBOలస్ట తయారీస్ట ఉతు తుులు, అరహతస్ట ప్రకారంస్ట FSSAI 

లైసెన్స్ /రిజిస్ట్రటషనిు స్టపందాలి.స్టప్రమాణాలు. 

Q35. 100%స్థఎగుమతిస్థయూనిటులస్థFSSAI లైసెన్స్ స్థపింద్డింస్థతరప నిసరిస్థకాదా? 

జవ్యబు:స్ట అవును, ఆహారస్ట ఉతు తుులస్ట ఎగ్యమత్తస్ట మరియుస్ట దిగ్యమత్తస్ట రెండింటికీస్ట FSSAI 

లైసెన్స్ స్టతరు న్నస్రి.స్టమీరుస్టమీస్టఎగ్యమత్తస్టయూన్నట్స్టకోస్ంస్టFSSAI సెంప్టల్స్టలైసెన్స్ స్టకోస్ంస్ట

దరఖాస్తుస్టచేయాలి. 

Q36. నేనుస్థ భారతద్దశ్ింలోస్థ విప్కయిించడానికిస్థ ఆహారస్థ రదార్చత లనుస్థ దిగుమతిస్థ

చేస్తకోవ్యలనుకుింటునాన ను.స్థనాకుస్థFSSAI నుిండిస్థలైసెన్స్ స్థఅవసరమా? 

జవ్యబు:స్టఅవును, మీరుస్టభారతదరంలోస్టవిప్కయించడ్యన్నకిస్టఆహారస్టఉతు తుులనుస్టదిగ్యమత్తస్ట

చేస్తకోవడ్యన్నకిస్టDGFT నుండిస్టదిగ్యమత్తస్టఎగ్యమత్తస్టకోడ్స్టస్రి టఫికేటోల స్టపేరా్క న్ి స్టచిరునామాపైస్ట

FSSAI యొకా స్టసెంప్టల్స్టలైసెన్న్ ి స్టపందవలసిస్టఉంటంది. 

Q37. FSSAI లైసెన్్స /రిజిస్ట్రషేన్సస్థద్రఖాస్తుస్థచేస్తకునేస్థగరిషసే్థవా వధిస్థఎింత? 

జవ్యబు:స్ట FSSAI లైసెన్న్ ి స్ట 1స్ట స్ంవత్ రంస్ట వరకుస్ట గరిషటంగాస్ట 5స్ట స్ంవత్ రాలస్ట వరకుస్ట

ఒకేస్తరిస్టదరఖాస్తుస్టచేస్తకోవచ్చు స్టలేదాస్టప్పన్రుదధరించవచ్చు . 

Q38. FSSAI లైసెన్్స స్థలేదాస్థరిజిస్ట్రషేన్సస్థయొకక స్థ ప్పామాణకత/చెలులబాటునుస్థనేనుస్థ

ఎలాస్థతనిఖీస్థచేయగలను? 

జవ్యబు:స్ట విన్నయోగదారులుస్ట లేదాస్ట ఏదైనాస్ట వ్యాదారుస్ట 'ఫుడ్స్ట రఫ్టటస్ట కనెక్ ట' యాప్స్టదావ రాస్ట

FSSAI లైసెన్స్ స్ట పందిన్/రిజిస్టర్ డస్ట ఫుడ్స్ట బిజినెస్స్ట ఆరరేటర లనుస్ట (FBOs) యాకె్ స్స్ట

చేయవచ్చు స్టమరియుస్టధృవీకరించవచ్చు . 
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FSSAI యొకా స్టఫుడ్స్టరస్టఫ్టటస్టఅండ్స్టకంరలయన్స్ స్టసిస్టమ్స్ట (FoScoS)లోస్టఅందుబాటలోస్టఉన్ి స్ట

FBO శోధన్స్టసౌకరా ంస్టదావ రాస్టకూడ్యస్టస్మాచారాన్ని స్టయాకె్ స్స్టచేయవచ్చు . 

Q39. FSSAI లైసెన్్స /రిజిస్ట్రషేన్పప స్థQR కోడ్స్థయొకక స్థప్పాముఖ్ా తస్థఏమిటి? 

జవ్యబు:స్టFSSAI ఆనెలలనోల స్టQR కోడ్తుస్టFBOలకుస్టలైసెన్స్ స్టమరియుస్టరిజిస్ట్రటషన్ని స్టరంప్పతోంది.స్ట

సా్త న్నంగ్లల, QR కోడ్స్ట FSSAI డేాబేస్టల స్ట అందుబాటలోస్ట ఉన్ి స్ట FSSAI లైసెన్స్ స్ట లేదాస్ట

రిజిస్ట్రటషన్సస్టవివరాలనుస్టచూప్పతుంది.స్టఏదైనాస్టమోస్పూరితస్టకారాా చరణనుస్టగ్యరి ుంచడంలోస్ట

ఇదిస్టస్హాయరడుతుంది. 

Q40. నేనుస్థనాస్థ ఆహారస్థ ప్పాింగణింలోస్థ తయారుస్థ చేరస్థ లేదాస్థ ప్పాసెస్స్థ చేరస్థ FSSAI 

లైసెనో్ ోస్థఅనిన స్థఆహారస్థఉతప తుులనుస్థనమోద్ద/ప్రసాు వనస్థచేయాలా? 

జవ్యబు:స్టఫుడ్స్టబిజినెస్స్టఆరరేటరులస్ట (FBOs) FSSAI లైసెన్్స్ ు స్టఆమోదంస్టపందిన్స్టతరావ తస్ట

మాప్తమేస్ట ఆహారస్ట ఉతు తుులనుస్ట తయారుస్ట చేయాలి/ప్పాసెస్స్ట చేయాలి.స్ట FBOలుస్ట తమస్ట

లైసెన్్స్ ు స్ట ఆమోదంస్ట పందకుండ్యస్ట ఉతు తుులనుస్ట తయారుస్ట చేరుస్ట 'లైసెన్స్ స్ట లేకుండ్యస్ట

వా్య పారంస్టన్నరవ హంచడం'గాస్టరరిగణంచబడుతుందన్నస్టమరియుస్టFSS చటటం, 2006స్టయొకా స్ట

స్ంబంధితస్టసెక్షన్సస్టప్రకారంస్టప్పాసికాూ ట్స్టచేయబడుతుందన్నస్టస్ు షటంస్టచేయబడింది. 

Q41. FSSAI లైసెన్స్ స్థకోసింస్థఅవసరమైనస్థరప్తాలుస్థఏమిటి? FSSAI లైసెన్స్ స్థకోసింస్థ

అవసరమైనస్థరప్తాలస్థజాబితానుస్థనేనుస్థఎకక డస్థనుిండిస్థపింద్గలను? 

జవ్యబు:స్టరప్తాలుస్టఆహారస్టవా్య పారంస్టరకంస్టప్రకారంస్టవరీకారించబడ్యడయి.స్టఈస్టజాబితాస్టFSSAI 

యొకా స్టఫుడ్స్టరఫ్టటస్ట కంరలయన్స్ స్ట సిస్టమ్స్ట (FoSCoS) హోమేు జీలోస్ట ‘అవస్రమైన్స్టరప్తాలు’స్

ప్కిందస్టఅందుబాటలోస్టఉంది. 

Q42. నాస్థ ఆహారస్థ వా్య పారింస్థ విమానాప్శ్యింలోస్థ ఉింది.స్థ నేనుస్థ ఎలాింటిస్థ FSSAI 

లైసెన్్స స్థ లేదాస్థ రిజిస్ట్రషేన్సస్థ పిందాలి? FSSAI లైసెన్్స స్థ లేదాస్థ రిజిస్ట్రషేన్సస్థ

పింద్దింద్దకుస్థఅవసరమైనస్థరుస్తముస్థఎింత? 

జవ్యబు:స్ట కేంప్దస్ట లైసెన్స్ స్ట పందందుకుస్ట విమానాప్రయం/ఓడరేవులోస్ట ఆహారస్ట వా్య పారస్ట

కారా కలాపాలుస్ట అవస్రం.స్ట విమానాప్రయం/ఓడరేవులోస్ట ఉన్ి స్ట ఆహారస్ట వా్య పారాలస్ట కోస్ంస్ట

FSSAI లైసెన్స్ స్టకోస్ంస్టరుస్తముస్టరూ.స్టస్ంవత్ రాన్నకిస్ట7500. 

Q43. సింఖ్ా స్థదావ ర్చస్థFSSAI లైసెన్్స /రిజిస్ట్రషేన్సస్థవరా్చనిన స్థఎలాస్థగురిుించ్చలి? 

జవ్యబు:స్టFSSAI లైసెన్స్ స్టన్ంబర్స్ట14స్టఅంకెలుస్టమరియుస్ట '1'తోస్టమొదలవుతుంది, అయితేస్ట

FSSAI రిజిస్ట్రటషన్సస్ట న్ంబర్స్ట కూడ్యస్ట 14స్ట అంకెలతోస్ట ఉంటందిస్ట మరియుస్ట '2'తోస్ట

ప్పారంభమవుతుంది. 

Q44. నాకుస్థ అనేకస్థ ర్చస్ట్రేలోల స్థ తయారీస్థ యూనిటులస్థ ఉనాన యి.స్థ నేనుస్థ కింపెనీకిస్థ

సాధారణస్థ లైసెన్్స స్థ లేదాస్థ ప్రతిస్థయూనిట్స్థ కోసింస్థ వా కి ుగతస్థ లైసెన్్స స్థ పింద్వలసిస్థ

ఉింటుిందా? 

జవ్యబు:స్ట మీరుస్ట మీస్ట కంపెనీస్ట హెడ్స్ట ఆఫ్టస్/రిజిస్టర్ డస్ట ఆఫ్టస్స్ట కోస్ంస్ట సెంప్టల్స్ట లైసెన్స్ స్ట

పందవలసిస్టఉంటందిస్టమరియుస్టన్నరి దషటస్టరాస్ట్షటం/UTలోన్నస్టప్రత్తస్టతయారీస్టయూన్నట్స్టకోస్ంస్ట

వా కి ుగతస్టసెంప్టల్స్టలేదాస్టరటట్స్టలైసెన్స్ స్టలేదాస్టరిజిస్ట్రటషన్సస్టస్రి టఫికేట్స్ట(స్ంబంధితస్టయూన్నటలస్ట

అర హతస్టప్రమాణాలస్టప్రకారం)స్టపందవలసిస్టఉంటంది. 



9 
 

Q45. FSSAI లైసెన్్స /రిజిస్ట్రషేన్సస్థ ద్రఖాస్తులనుస్థ దాఖ్లుస్థ చేయడానికిస్థ FSSAI 

యొకక స్థఅధీకృతస్థఫెసిలిటేటరుల/కన్ ల్ేింటులస్థఎవరైనాస్థఉనాన ర్చ? 

జవ్యబు:స్టలైసెన్న్ ంగ్స్టమరియుస్టరిజిస్ట్రటషన్సస్టస్ంబంధితస్టవిషయాలలోస్టఆహారస్టవా్య పారాలకుస్ట

స్హాయంస్టఅందించడ్యన్నకిస్టFSSAI ఫుడ్స్టరఫ్టటస్టమప్తస్స్ట(FSM) యొకా స్టరరాా వరణస్టవా వస్న్ుస్ట

స్ృష్టంచింది.స్ట FSSAI యొకా స్ట ఫుడ్స్ట రఫ్టటస్ట మప్తస్ట రథకంస్ట కింద, లైసెను్ లుస్ట మరియుస్ట

రిజిస్ట్రటషన్లస్ట కోస్ంస్ట దరఖాస్తులనుస్ట దాఖ్లుస్ట చేయడంలోస్ట ఫుడ్స్ట బిజినెస్స్ట ఆరరేటర లకుస్ట

స్హాయంస్ట అందించేస్ట FSSAI దావ రాస్ట డిజిటల్స్ట మప్తలుస్ట గ్యరి ుంచబడిస్ట శిక్షణస్ట

పందుతునాి రు. 

FSSAI దావ రాస్టన్నర ణయించబడిన్స్టFSM యొకా స్టరవ్యస్టఛారీలీుస్టప్కిందిస్టవిధంగాస్టఉనాి యి: 

ఎ)స్టరూ.100/- రిజిస్ట్రటషన్సస్టదరఖాస్తుస్టదాఖ్లు/రిజిస్ట్రటషన్సస్టస్రి టఫికేట్స్టస్వరణ/స్టరిజిస్ట్రటషన్సస్ట

కోస్ంస్టవ్యరికిస్టప్రకటన్ 

బి)స్ట రూ.500/- లైసెన్స్ స్ట దరఖాస్తుస్ట దాఖ్లు/లైసెన్ు స్ట స్వరణ/లైసెన్ు స్ట కోస్ంస్ట వ్యరికిస్ట

రిటరుి ు. 

Q46. ఫారమ్స్థ IXలోస్థవా కి ుస్థయొకక స్థనామినేషన్సస్థయొకక స్థ ప్పాముఖా్ తస్థఏమిటి? ఆహారస్థ

వా్య పారింస్థకోసింస్థఒకస్థవా కి ునిస్థనామినేట్స్థచేయడింస్థతరప నిసరిస్థకాదా? 

జవ్యబు:స్ట ప్రత్తస్టలైసెన్స్ స్టపందిన్స్ట FBO ఫారమ్స్ట IXలోస్టలైసెన్న్ ంగ్స్టఅథారిటీకి, స్ంబంధితస్ట

హెడ్స్టలేదాస్టఅటవంటిస్ట స్్తరన్, శాఖ్, యూన్నట్స్టయొకా స్టఇనాు ర్సీ్ట వా కి ుకిస్ట స్ంబంధించిన్స్ట

వివరాలను, స్ంబంధితస్ట వా కి ుస్ట అలాస్ట నామనేట్స్ట చేయబడిన్టలస్ట తగిన్స్ట ధృవీకరణతోస్ట

తెలియజేయాలి.స్ట FSS చటటంస్ట మరియుస్ట దాన్నస్ట ప్కిందస్ట రూపందించబడిన్స్ట న్నయమాలుస్ట

మరియుస్ట న్నబంధన్లస్ట ప్రకారంస్ట స్మమ త్త. ప్రత్తస్ట FBO, ప్పస్ట్పైటర్స్ట కాకుండ్యస్ట ఒకస్ట వా కి ున్నస్ట

నామనేట్స్టచేయాలిస్టమరియుస్టఫారమ్స్టIXలోస్టలైసెన్న్ ంగ్స్టఅథారిటీలకుస్టతెలియజేయాలి. 

Q47. నాస్థ ఆహారస్థ వా్య పారస్థ కారా కలాపాలస్థ కోసింస్థ నేనుస్థ వ్యరికిస్థ రిటరున న స్థ ఫైల్స్థ

చేయాలా? 

జవ్యబు:స్టFSSAI లైసెన్స్ స్టపందిన్స్టFBOలుస్టతయారీలోస్ట(రీపాా కింగ్స్టమరియుస్టరీలాబెలలర లతోస్ట

స్హా.స్టఅంటేస్ట FBOలుస్టతమస్టఆహారస్టఉతు తుులనుస్టథర్ డస్టపారీ టస్ట తయారీదారులచేస్టతయారుస్ట

చేయడం)స్ట మరియుస్ట ఆహారస్ట ఉతు తుులనుస్ట దిగ్యమత్తస్ట చేస్తకోవడంలోస్ట ప్రత్తస్ట

అంతకుముందుస్ట ఆరిక్స్ట స్ంవత్ రంలోస్టమేస్ట 31వస్ట తేదీలోప్పస్ట వ్యరికిస్ట రిటరి ునుస్ట ఫారమ్స్ట

D1లోస్టస్మరిు ంచాలి, కేవలంస్టFoScoS దావ రాస్టమాప్తమేస్టపోర టల్. 

Q48. వ్యరికిస్థరిటరన ోనుస్థఆలసా ింగాస్థలేదాస్థసమరిప ించనింద్దకుస్థజరిమానాస్థఎింత? 

జవ్యబు:స్టప్రత్తస్టస్ంవత్ రంస్టమేస్ట31 తరావ తస్టవ్యరికిస్టరాబడిన్నస్టస్మరిు ంచన్టలయితే, ఆలసా్ స్ట

రుస్తముస్టరూ.స్ట వ్యరికిస్ట రిటరుి ి స్ట స్మరిు ంచేస్ట తేదీస్ట వరకుస్ట రోజుకుస్ట 100. వ్యరికిస్ట రిటరి ుస్ట

పెనాలీటన్నస్టFBOలస్టదావ రాస్టఆనెలలనోల స్టFoSCoS పోరటల్స్టw.e.f. FY 2020-2021. 

Q49. అనిన స్థతయారీదారులు /హౌస్స్థఫుడ్స్థటెసిిేంగ్స్థలుస్థతరప నిసరిగాస్థఇన్సస్థప్పాసెసర్స్థ

రింస్థఉిందాలాబొర్వటరీనిస్థసెటప్స్థచేయాలి్ నస్థఅవస ? 
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జవ్యబు:స్ట లైసెన్స్ స్ట షరతులస్ట ప్రకారం, న్యనెలస్ట తయారీ /లోస్టపాలా్గనేప్పాసెసింగ్స్టస్ట FBOలుస్ట

అంతరతాంగానేస్ట కలిగిస్ట ఉంాయి స్ట .ఉతు తుులస్ట యొకా స్ట విశ్ల లషణాతమ కస్ట రరీక్షస్ట కోస్ంస్ట

ప్రయోగశాలస్టసౌకరా ంస్ట.  

ఇంకా, FSSAI 15స్ట అకోటబర్స్ట 2019స్ట నాటిస్ట ఆర డర్స్ట న్ంబర్స్ట 15023/02/2017-QA (pt-2)న్నస్ట

చూడడ్యన్నకిస్ట ఆదశాలుస్ట జారీస్ట చేసిందిస్ట అన్ని స్ట డెయిరీస్ట ప్పాసెసింగ్స్టయూన్నటలస్ట న్మూనా, 

రరీక్షస్టమరియుస్టతన్నఖీస్టయొకా స్టప్పామాణకస్టరథకాన్ని స్టఅనుస్రించాలిస్టపాలుస్టమరియుస్టపాలస్ట

ఉతు తుులస్ట స్రఫరాస్ట స్తరక్షితమైన్స్ట మరియుస్ట మంచిస్ట నాణా తనుస్ట న్నరాధ రించడ్యన్నకిస్ట

అంతరతాస్టన్నయంప్తణలస్టరరా వేక్షణస్టవిన్నయోగదారులు స్ట.న్మూనా , రరీక్షస్టమరియుస్టతన్నఖీస్ట

యొకా స్ట వివరణాతమ కస్ట రథకంస్ట ఆర డర్స్టతోస్ట జతచేయబడిందిస్ట )FSSAI వబస్టసైట్స్ట

అందుబాటలోస్టఉంది స్ట.(ఈస్టరథకంస్ట 01స్టజన్వరిస్ట2020స్టనుండిస్టఅమలోల కిస్టవచిు ంది. 

Q50. నేనుస్థకొనుగోలుదారుకుస్థబిలుల /కాా ష్స్థమెమోస్థఇవ్యవ లా ? 

జవ్యబు :స్ట FSS (లైసెన్న్ ంగ్స్టమరియుస్టఆహారస్టవా్య పారాలస్టన్మోదు స్ట(న్నబంధన్లు , 2011లోన్నస్ట

న్నబంధన్స్ట2.1.14స్ట ప్రకారం, ప్రత్తస్ట స్టFBO వా్య పారంలోస్టపాలా్గనేస్టదాన్నస్టయొకా స్ట స్టబిలుల, న్గదుస్ట

మెమోస్టలేదాస్టలేబుల్ స్ట.వ్యరంటీస్టఫారమ్స్ట E కొనుగ్లలుదారుకుస్టఇవ్యవ లిస్ట. 

Q51. నాస్థ ఆహారస్థ వా్య పార్చనికిస్థ సింబింధిించినస్థ లైసెన్స్ స్థ యొకక స్థ తరప నిసరిస్థ

షరతులుస్థఏమిటి? 

జవ్యబు:స్ట ఆహారస్టభప్దతస్టమరియుస్టషెడ్యా ల్స్ట 2స్టలోన్నస్టఅనుబంధంస్ట 3 (Annexure 3) లోస్ట

న్నరవ చించిన్టలస్ట లైసెన్స్ స్టకుస్ట స్ంబంధించిన్స్ట కొన్ని స్ట షరతులుస్ట ఉనాి యి స్ట .ప్రమాణాలుస్ట

)ఆహారస్ట వా్య పారాలస్టలైసెన్న్ ంగ్స్టమరియుస్టరిజిస్ట్రటషన్సస్ట (న్నబంధన్లు , 2011స్ట ప్రత్తస్ట FSSAI 

లైసెన్స్ స్ట పందిన్స్ట ఆహారస్ట వా్య పారస్ట ఆరరేటర్స్ట దావ రాస్ట అన్ని స్ట స్మయాలలోస్ట వీటిన్నస్ట

పాటించాలిస్ట .FSSAI లైసెన్స్ స్టలుస్ట )ఎంబెడెడ్స్ట QR కోడ్స్టతో స్ట (ఆహారస్టవా  ాపారస్టన్నరావ హకులకుస్ట

లైసెన్స్ స్టషరతులతోస్టరంరబడుతోంది స్ట .లైసెన్స్ స్టఫుడ్స్టరఫ్టటస్ట కంరలయన్స్ స్టసిస్టమ్స్టయొకా స్ట

పేజీలోస్టలేదాస్టలైసెన్స్ స్టకోస్ంస్టదరఖాస్తుహోమ్స్ట , ఫుడ్స్టరఫ్టటస్టకనెక్ టస్టయాప్స్టలోస్టకూడ్యస్టయొకా స్ట

షరతులుస్టస్టఅందుబాటలోస్టఉంటంది. 

Q52. FSSAI లైసెన్స్ స్థలోస్థఫోరిఫేైడ్స్థఫుడ్స్థతయారీ /నుస్థఎలాస్థప్రకటిించ్చలిప్పాసెసిింగ్స్థ ? 

FSSAI లైసెన్స్ స్థపైస్థఫోరిఫేైడ్స్థఫుడ్స్థతయారీనిస్థప్రకటిించడింస్థతరప నిసర్చ? 

జవ్యబు:స్టబలవర ధకమైన్స్టఆహారస్టరదార్ాలనుస్ట )గ్లధుమలు , బియా ం, పాలు, న్యనెస్టమరియుస్ట

ఉప్పు స్ట (స్టలాా బస్టరరీక్షస్టన్నవేదికలనుస్టతయారుస్టచేరస్టఆహారస్టవా్య పారస్టన్నరావ హకులుస్టయొకా

జతరరచడంస్టదవ  ారాస్టవ్యరిస్టFSSAI లైసెన్స్ స్టపైస్టవీటిన్నస్టఆమోదించండిస్ట)endorse). 

Q53. నేనుస్థ FSSAI లైసెన్స్ స్థ కలిగిస్థ ఉనాన ను, బలవరధకమైనస్థ ఆహారస్థ ఉతప తుులస్థ

లేబుల్స్థలపైస్థనేనుస్థ+F లోగోనుస్థఉరయోగిించవచ్చా ? 

జవ్యబు :స్ట FBOకిస్ట చెలులబాటస్ట అయా్య స్ట FSSAI లైసెన్స్ స్ట ఉన్ి రు టికీ, FBO బలవరక్మైన్స్ట

ఆహారాన్ని స్ట FSSAI లోస్టఎండ్యర్్ స్ట స్ట చెయా లిస్ట .FSSAI లైసెన్స్ స్టలోస్టబలవరక్మైన్స్టఆహారాలస్ట

ఆమోదంస్ట పందిన్స్ట తరావ తస్ట మాప్తమే, FBO +F లోగ్లనుస్ట ఉరయోగించవచ్చు స్ట.

)ఆమోదించబడిన్స్టఉతు తుులపైస్టమాప్తమేస్ట+ F లోగ్లనుస్టఉరయోగించవచ్చు .( 
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Q54. నాకుస్థ FSSAI లైసెన్స్ స్థ ఉింది, నేనుస్థ ఆహారస్థ ఉతప తుులస్థ లేబుల్స్థలపైస్థ జైవిక్స్థ

భారత్స్థ (రింప్ీ యస్థభారతద్దశ్ిం స్థ(లోగోనుస్థఉరయోగిించవచ్చా ? 

జవ్యబుస్ట :FBOకిస్ట చెలులబాటస్ట అయా్య స్ట FSSAI లైసెన్స్ స్ట ఉన్ి రు టికీ, FBO రంప్దీయస్ట

ఆహారాన్ని స్ట FSSAI లోస్ట ఎండ్యర్్ స్ట స్ట చెయా లిస్ట .NPOP/PGS-ఇండియాస్ట నుండిస్ట పందిన్స్ట

ఉతు తుులస్టధృవీకరణనుస్టజతరరచడంస్టదావ రాస్టలైసెన్స్ స్టఆమోదంస్ట )ఎండ్యర్్స్ట (పందిన్స్ట

తరావ తస్ట మాప్తమేస్ట FBO జైవిక్స్ట భారత్స్ట )ఆరాాన్నక్స్ట ఇండియాస్ట (లపైస్టలోగ్లనుస్ట లేబుల్స్ట

ఉరయోగించవచ్చుస్ట.  

Q55. కెమిస్సే్థలస్థద్దకాణాలుస్థమరియుస్థసాధారణ /కిర్చణాస్థవస్తువులస్థ రిటైలరులస్థ FSSAI 

లైసెన్స్ స్థపిందాలాస్థలేదా? 

జవ్యబు:స్ట రస్తయన్స్ట శాస్ట్స్ువేతులస్ట దుకాణాలు, రిటైలరులస్ట లేదాస్ట ఏదైనాస్ట ఇతరస్ట రిటైలింగ్స్ట

యూన్నటలస్టవ్యరిస్ట అవుట్స్టలెట్స్టలస్టదావ రాస్ట ఆహారస్టఉతు తుులస్ట అమమ కంలోస్టపాలా్గంటేస్ట FSSAI 

లైసెన్స్ స్టపందవలసిస్టఉంటందిస్ట.FSSAI లైసెన్స్ /రిజిస్ట్రటషన్సస్టయొకా స్టఅర హతస్టప్రమాణాలుస్ట

https://foscos.fssai.gov.in/ లోస్టఅందుబాటలోస్టఉందిస్టలేదాస్ట@ 1800112100 (టోల్స్టప్ఫ్ట స్ట(కిస్ట

కాల్స్టచేయండి.  

Q56. నాస్థఆహారింస్థకోసింస్థసరైనస్థరకమైనస్థఆహారస్థవా్య పారింస్థలేదాస్థఅరహతస్థప్రమాణాలుస్థ

లేదాస్థవరా్చనిన స్థనేనుస్థఎలాస్థతెలుస్తకోవ్యలి? 

జవ్యబు :స్ట FSSAI యొకా స్టలైసెన్న్ ంగ్స్టహోమ్స్టపేజీలోస్టప్రత్తస్టరకమైన్స్టఆహారస్టవా్య పారంస్ట)KoB) 

యొకా స్టన్నరవ చన్ంస్టఅందుబాటలోస్టఉంది. 

వబస్టసైట్స్టhttps://foscos.fssai.gov.in/.  లోస్టఅర హతస్టస్టతన్నఖీస్టకూడ్యస్టఅందుబాటలోస్టఉంది. 

Q57. ద్రఖాస్తుస్థ చేసినస్థ తర్చవ తస్థ రిజిస్ట్రషేన్సస్థ సరిఫేికేట్స్థ మింజూరుస్థ చేయడానికిస్థ

గరిషసే్థసమయింస్థఎింత? 

జవ్యబు స్ట :రిజిస్ట్రటషన్సస్ట అథారిటీస్ట దావ రాస్ట రిజిస్ట్రటషన్సస్ట స్రి టఫికేట్స్ట అపిలకేషన్సస్ట తయారేన్స్ట 7స్ట

రోజులలోప్పస్టజారీస్టచేయాలబడును స్ట .ఈస్టస్ందరభ ంలో , రిజిస్ట్రటషన్సస్టఅథారిటీస్టమస్టయొకా స్ట

ప్పాంగణాన్ని స్ట తన్నఖీస్ట చేయాలనుకుంటనాి టెతే, దరఖాస్తుస్ట మరియుస్ట రిజిస్ట్రటషన్సస్ట తేదీస్ట

నుండిస్ట30స్టరోజులలోప్పస్టతన్నఖీన్నస్టన్నరవ హంచీ, FSS యొకా స్టషెడ్యా ల్స్ట4 (ఆహారస్టవా్య పారాలస్ట

లైసెన్న్ ంగ్స్ట మరియుస్ట రిజిస్ట్రటషన్స స్ట (ప్రకారంస్ట ప్పాంగణాలు స్ట కనుగొన్బడితేస్ట రిజిస్ట్రటషన్సస్ట

స్రి టఫికేట్స్టజారీస్టచేయాలబడును. 

Q58. ద్రఖాస్తుస్థ చేసినస్థ తర్చవ తస్థ FSSAI లైసెన్్స స్థ మింజూరుస్థ చేయడానికిస్థ గరిషసే్థ

సమయింస్థఎింత? 

జవ్యబు స్ట :ఒకస్ట పూరి ుస్ట దరఖాస్తుకుస్ట 60స్ట రోజులలోప్పస్ట లైసెన్న్ ంగ్స్ట అథారిటీస్ట లైసెన్స్ స్ట జారీస్ట

చేయాలి స్ట .ఈస్ట స్మయంలోస్ట దరఖాస్తుస్టయొకా స్ట రరిశీలన్స్ట మరియుస్ట స్ం బంధితస్ట వ్యరిచేస్ట

ప్పాంగణాన్ని స్టతన్నఖీస్టచేయడంస్టవంటివిస్టఉంాయి. 

Q59. నిరీతీస్థ గడువులోగాస్థ లైసెన్్స స్థ జారీస్థ చేయకపోతే, సింతృపిుస్థ చెింద్కపోతే, 

ద్రఖాస్తుస్థ యొకక స్థ నిరయీింస్థ తిరసక రిించబడిింది, లైసెన్స్ స్థ ససెప ిండ్స్థ

చేయబడిింది /రద్దుస్థచేయబడిిందిస్థఎకక డస్థసింప్రదిించ్చలిస్థ ? 
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జవ్యబు:స్ట స్ంబంధితస్ట లైసెన్న్ ంగ్స్ట లేదాస్ట రిజిస్టర్స్ట చేరస్ట అధికారంస్టయొకా స్ట న్నర ణయంతోస్ట

మీరుస్టస్ంతృపిుస్టచెందకపోతే, మీరుస్టఆహారస్టభప్దతస్టమరియుస్టప్రమాణాలస్టచటటం, 2006లోన్నస్ట

సెక్షన్సస్ట 32స్ట ప్రకారంస్ట మీస్ట రాస్ట్షటస్ట ఆహారస్ట భప్దతస్ట కమషన్ర్స్ట అప్పు ల్స్ట చేయవచ్చు స్ట .అన్ని స్ట

రాస్ట్రటలు/యూటీలస్ట ఆహారస్ట భప్దతస్ట కమషన్ర లస్ట వివరాలుస్ట ఇ కా డస్ట అందుబాటలోస్ట

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

సెంప్టల్స్ట లైసెన్స్ స్ట యొకా స్ట స్వ యంచాలకంగాస్ట త్తరస్ా రించబడిన్స్ట దరఖాస్తులుస్ట లేదాస్ట

ప్పాసెసింగ్స్ట ఆలస్ా ంస్ట అయిన్ప్పు డు, మీరుస్ట FSSAI ప్పాంతీయస్టకారాా లయాలస్టడైరెక టర్స్ట కిస్ట

ప్వ్యయవచ్చు స్ట.వివరాలుస్ట https://www.fssai.gov.in/cms/directory.php లోస్టఅందుబాటలోస్ట

ఉనాి యి. ఫుడ్స్టరఫ్టటస్టఅండ్స్టస్తట ండర్ డ్ స్టయాక్ ట, 2006లోన్నస్టసెక్షన్సస్ట32స్టకిందస్టఅప్పు ళ్ లస్టకోస్ం, 

FBOలుస్టతమస్టవ్యదాన్నస్టచీఫ్స్టఎగికాీూ టివ్స్టఆఫ్టస్ర్, FSSAI కిస్టప్పాత్తన్నధా ంస్టవహస్తురు. 

Q60. లైసెన్్స స్థపునరుద్ధరణస్థలేదాస్థరిజిస్ట్రషేన్సస్థనుస్థఎనిన స్థర్నజులస్థముింద్దస్థదాఖ్లుస్థ

చేయవచుా ? 

జవ్యబు:స్టలైసెన్స్ స్టలేదాస్టరిజిస్ట్రటషన్సస్టప్పన్రుదధరణస్టదరఖాస్తునుస్ట180స్టరోజులస్టముందుగానేస్ట

చేయవచ్చు స్ట.ఇంకా , ఫుడ్స్టబిజినెస్స్టఆరరేటర్స్టఇప్పు డుస్టFSSAI లైసెన్స్ /రిజిస్ట్రటషన్సస్టగడువుస్ట

తేదీస్టతరావ తస్టస్టకూడ్యస్టప్పన్రుదధరించవచ్చుస్ట)గడువుస్టముగిసిన్స్టతరావ తస్ట 180స్టరోజులస్టవరకుస్ట.(

దయచేసిస్టమరిన్ని స్టవివరాలస్టకోస్ంస్ట Q. 27న్నస్టచూడండి. 

Q61. నాస్థFSSAI లైసెన్స్ స్థకిస్థఇింకాస్థకొనిన స్థర్నజులస్థచెలులబాటుస్థమిగిలిస్థఉింది, ఇరప టికీస్థ

సిసమే్స్థ ఆలసా స్థ రుస్తముస్థ అడుగుతోింది, ఎింద్దకుస్థ మరియుస్థ పునరుద్ధరణస్థ

ద్రఖాస్తుకుస్థఆలసా స్థరుస్తముస్థఎలాస్థజోడిించబడుతుింది? 

జవ్యబు స్ట :న్నబంధన్లస్ట ప్రకారం, లైసెన్స్ స్ట గడువుస్ట ముగియడ్యన్నకిస్ట 30స్ట రోజులస్ట కంటేస్ట

ముందుగాస్ట ప్పన్రుదధరణనుస్ట దాఖ్లుస్ట చేయాలి స్ట .ఆలస్ా స్ట రుస్తముస్ట రూస్ట .రోజుకుస్ట 100స్ట

లెకాి ంచబడుతుందిస్టమరియుస్టలైసెన్స్ స్ట ప్పన్రుదధరణస్టరుస్తముకిస్టజోడించబడుతుందిస్ట.

అంటేస్టమీరుస్ట గడువుస్టముగిసిన్స్ట చివరిస్ట రోజున్స్ట రెనా్య వల్స్ట కోస్ంస్ట దరఖాస్తుస్ట చేస్తకుంటే, 

ఆలస్ా స్టరుస్తముస్టరూస్ట.100 x 30 = రూస్ట.3000స్టఅవుతుంది. 

Q62. నేనుస్థ ఆఫస్థలైన్సస్థ ప్టెజరీస్థ చలాన్సస్థ దావ ర్చస్థ లైసెన్్స స్థ లేదాస్థ రిజిస్ట్రషేన్సస్థ

చెలిలింపు /ఫీజునుస్థసమరిప ించ్చనుస్థ.నేనుస్థద్రఖాస్తునుస్థఎలాస్థసమరిప ించ్చలి ? 

జవ్యబు స్ట :లైన్సస్ట ప్టెజరీస్ట చలాన్సస్ట దావ రాస్టలైసెన్స్ స్ట లేదాస్ట రిజిస్ట్రటషన్సస్ట ఫ్టజుస్ట ఆఫ్స్ట

చెలిలంచిన్ట  ాలయితే, ప్టెజరీస్ట చలాన్సస్ట కాప్పస్ట FBO దావ రాస్ట సీవ య -ధృవీకరించబడ్యలిస్ట

మరియుస్టప్టెజరీస్టపైన్స్ట 17-అంకెలస్టసూచన్స్టస్ంఖ్ా నుస్టఅపిలకేషన్సస్టస్టలోస్టపేరా్క నాలి స్ట.ప్టెజరీస్ట

చలాన్సస్టవివరాలస్టసీవ య-లోడ్స్టచేయాలిధృవీకరించబడిన్స్టకాప్పన్నస్టఅపిలకేషన్సస్టలోస్టఅప్స్ట.  

Q63. నాస్థ ద్రఖాస్తుస్థ సితతిస్థ లైసెన్్స స్థ లేదాస్థ రిజిస్ట్రషేన్సస్థ జారీస్థ చేయబడిింద్నిస్థ

చూపిస్తుింది, కానీస్థ నేనుస్థ లైసెన్్స స్థ లేదాస్థ రిజిస్ట్రషేన్సస్థ ఇింకాస్థ సీవ కరిించలేద్దస్థ.

సమసా స్థఏమిటి? 

జవ్యబుస్ట :FSSAI లైసెన్్స స్టలేదాస్టQR కోడ్స్టన్నస్టకలిగిస్టఉన్ి స్టరిజిస్ట్రటషన్సస్టజారీస్టచేసిన్స్టతరావ తస్ట

FBOలస్ట ఇమెయిల్స్ట ఐడిలకుస్ట రంరబడుతుంది స్ట .ప్రకటించిన్స్ట విధంగాస్ట నామనేట్స్ట

చేయబడిన్స్ట వా క్త్తస్టయొకా స్ట ఇమెయిల్ -ఐడికిస్ట FSSAI లైసెన్స్ స్ట రంరబడుతుందిస్ట .FSSAI 

రిజిస్ట్రటషన్సస్ట స్రి టఫికేట్స్ట కూడ్యస్ట దరఖాస్తుదారుస్ట పేరా్క న్ి స్ట విధంగాస్ట ఇమెయిల్ -ఐడికిస్ట
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రంరబడిందిస్ట .ఒకవేళ్ , మీరుస్ట లైసెన్స్ స్ట లేదాస్ట రిజిస్ట్రటషన్సస్ట మెయిల్స్టనుస్ట అందుకోకపోతే, 

దయచేసిస్టమీరుస్టఅందించిన్స్టఇమెయిల్ -ఐడిలస్టఖ్చిు తతావ న్ని స్టన్  ారాధ రించ్చకోండి. 

Q64. నాస్థFSSAI లైసెన్్స స్థపునరుద్ధరణస్థసితతినిస్థనేనుస్థఎలాస్థతనిఖీస్థచేయగలను? 

జవ్యబు స్ట :ఏదైనాస్ట లైసెన్స్/రిజిస్ట్రటషన్సస్టయొకా స్ట ప్పన్రుదధరణస్ట సిత్్తన్నస్ట లాగిన్సస్ట చేయడంస్ట

దావ రాస్టమీస్ట FoSCoS ఖాతాలోస్టయూజర్స్టఐడిస్టమరియుస్టపాస్స్టవర్ డస్టతోస్టతన్నఖీస్టచేయవచ్చు స్ట.

FoSCoS పోరటల్స్టలోస్టమీస్టఅపిలకేషన్సస్టసిత్్తన్నస్టప్ాక్స్టచేయడంస్టమర్కకస్టఎంపిక. 

Q65. FSSAI లైసెన్స్ స్థపింద్దింద్దకుస్థఅవసరమైనస్థఇతరస్థఅనుమతులుస్థఏమిటి? 

జవ్యబు స్ట:ఒకస్టప్పాంతంలోస్టఆహారస్టవా్య పారాన్ని స్టన్నరవ హంచడ్యన్నకిస్టఏదైనాస్టఇతరస్టఅనుమత్తస్ట

అవస్రన్నస్ట జిలాల/స్టస్్తన్నకస్ట రరిపాలన్స్ట న్నర ణయించబడుతుందిస్ట . FSSAI లైసెన్స్ /రిజిస్ట్రటషన్సస్ట

దరఖాస్తుస్ట చేయడ్యన్నకిస్ట అనుమతులనుస్ట పందందుకుస్ట ఎటవంటిస్ట ముందస్తుస్ట షరతుస్ట

లేదు స్ట .అయితే , ఆహారస్ట వా్య పారస్ట కారా కలాపాలనుస్ట ప్పారంభంచేస్ట ముందుస్ట జిలాల /స్టస్్తన్నకస్ట

రరిపాలన్స్టదావ రాస్టన్నరే దశించబడిన్స్టఅన్ని స్టఅనుమతులుస్టతీస్తకున్ి టలస్ట FBO న్నరాధ రించలి. 

Q66. నేనుస్థనాస్థFoSCoS యూజర్స్థఐడినిస్థపోగొటేుకునాన నుస్థ .'మరిా పోయాను' కిింద్స్థ

ఇమెయిల్స్థ ఐడిస్థ మరియుస్థ మొబైల్స్థ నింబర్స్థ పాస్స్థవర్స్్థ యుటిలిటీస్థ నాకుస్థ

సింబింధిించినదిస్థ కాద్ద స్థ .నాస్థ FoSCoS యూజర్స్థ ఐడిస్థ ఆధార్చలనుస్థ ఎలాస్థ తిరిగిస్థ

పిందాలి? 

జవ్యబుస్ట :FSSAI 25స్ట న్వంబర్స్ట 2021స్ట నాటిస్ట ఆర డర్స్ట న్ంబర్స్ట

15(31)2020/FoSCoS/RCD/FSSAIన్నస్టచూడండిస్ట FoSCoSలోస్టలాగిన్సస్టచేయడ్యన్నకిస్టలైసెన్స్ స్ట /స్ట

రిజిస్ట్రటషన్సస్ట న్ంబర్స్ట లేదాస్ట అపిలకేషన్సస్ట న్ంబర్స్ట ఆధారితస్ట విన్నయోగదారుస్ట ఐడిలనుస్ట

ప్రవేరపెటిటందిస్ట .ఇంకా , లైసెన్స్ /కుస్టజోడించిన్స్టఆధారాలనురిజిస్ట్రటషన్సస్టస్ట[ఇమెయిల్స్టఐడిస్ట

మరియుస్టమొబ్సల్స్టన్ంబర్స్ట [డేట్స్టచేయడ్యన్నకిస్టలేదాస్టఅపిలకేషన్సఅప్స్ట , ఆర డర్స్టలోస్టజోడించిన్స్ట

SOP [అనుబంధం -స్ట II] ప్రకారంస్టవిన్నయోగదారులుస్టతమస్టప్పాంతస్టఅధికారులకుస్టదరఖాస్తుస్ట

చేస్తకోవచ్చు స్ట.మీరుస్ట FSSAI హెల్ు స్టలైన్సస్ట@1800112100కిస్టకూడ్యస్టకాల్స్టచేయవచ్చు . 

Q67. నేనుస్థ పునరుద్ధరణస్థ అపిలకేషన్సస్థ గడువుస్థముగిరలోపుస్థ ప్పారింభించ్చనుస్థ కానీస్థ

చెలిలింపుస్థపేజీలోస్థచికుక కునాన ను స్థ .కారణింగాస్థసాింకేతికస్థలోరిం , లైసెన్స్ స్థ గడువుస్థ

ముగిరలోపుస్థలేదాస్థనాస్థపునరుద్ధరణస్థద్రఖాస్తునుస్థపూరిుస్థచేయలేకపోయాను స్థ.నేనుస్థ

సింపూరసీ్థద్రఖాస్తునుస్థఎలాస్థసమరిప ించగలను? 

జవ్యబు స్ట :గడువుస్ట తేదీస్ట తరావ తస్ట ప్పన్రుదధరణస్ట దరఖాస్తునుస్ట దాఖ్లుస్ట స్ట చేయలేన్ందున్ , 

మీరుస్టరుజువుస్ట )లురట్స్టప్సీా న్సస్టస్ట (అందించాలిస్టమీరుస్టఎదురా్క ంటన్ి స్టస్తంకేత్తకస్టస్మస్ా స్ట

మరియుస్టఇమెయిల్స్టదావ రాస్టFSSAI HQకిస్టరంరండిస్ట)enforcement1@fssai.gov.in). తరావ తస్ట

FSSAI HQలోస్ట కేస్తనుస్ట న్నశితంగాస్ట రరిశీలిస్తున్ి ప్పు డు, అనుమత్తస్ట మంజూరుస్ట

చేసిన్టలయితేస్ట న్నర ణయంస్టమీకుస్ట తెలియజేయబడుతుందిస్ట ఇరు టికేస్ట ఉన్ి స్ట ప్పన్రుదధరణస్ట

దరఖాస్తుతోస్ట కొన్స్తగండి స్ట .న్నరి దషటంగాస్ట త్తరిగిస్ట మారు బడితేస్ట తరు , లైసెన్స్ /రిజిస్ట్రటషన్సస్ట

గడువుస్టముగిసిన్టలగాస్టరరిగణంచబడుతుందిస్ట.  

Q68. నేనుస్థనాస్థఆహారస్థవా్య పారస్థయూనిట్స్థకోసింస్థరిండుస్థ FSSAI లైసెన్స్ , ఒకస్థరటే్స్థ

లైసెన్స్ స్థ మరియుస్థ ఒకస్థ సెింప్టల్స్థ కలిగిస్థ ఉనాన ను స్థ .ఒకేస్థ ప్పాింగణింలోస్థ రిండుస్థ

లైసెను్ లనుస్థకలిగిస్థఉిండటింస్థసరైనద్దనా? 
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జవ్యబుస్ట :FSSAI  లైసెన్స్ స్టపూరి ుగాస్టఆవరణస్టమీదస్టఆధారస్టరడివంటంది స్ట .ఒకేస్టఆవరణకుస్ట

లనుస్టకలిగిస్టఉండాన్నకిస్టఏఒకటిస్టకంటేస్టఎకుా వస్టలైసెన్స్ స్టస్ట FBO అనుమత్తంచబడదు .అన్ని స్ట

తోస్ట అనుస్ంధాన్నంచబడిస్టరకాలస్ట వా్య పారాలుస్ట ఒకేస్ట ఆవరణస్ట కోస్ంస్టపందిన్స్ట ఒకేస్ట లైసెన్స్ స్ట

ఉంాయిస్ట .నుస్ట అరు గించాలిస్ట మరియుస్ట మీస్ట రాస్ట్షటస్ట లైసెన్్మీరుస్ట రాస్ట్షటస్ట లైసెన్స్ స్ట  ాలోస్ట

పేరా్క న్ి స్టవా్య పారస్టరకాన్ని స్టసెంప్టల్స్టలైసెన్స్ స్టజోడించిస్టస్వరణస్టకోస్ంస్టదరఖాస్తుస్టచేయాలిస్ట. 

Q69. నేనుస్ట దిగ్యమత్తస్ట చేస్తకునేస్ట దశాన్నకిస్ట ఆహారస్ట ఉతు తుులనుస్ట తయారుస్ట

చేయాలనుకుంటనిా ను స్ట .ఆహారస్ట ఉతు తుులుస్ట భన్ి ంగాస్ట ఉంాయి  FSS (ఆహారస్ట

ఉతు తుులస్ట ప్రమాణాలుస్టమరియుస్టస్ంకలితాలు స్ట (న్నబంధన్లు , 2011స్ట ప్కిందస్టన్నరే దశించిన్స్ట

ప్రమాణాలు స్ట.అటవంటిస్టఉతు తుులనుస్టతయారుస్టచేయడ్యన్నకిస్టఅనుమత్తంచాలా ? 

జవ్యబు స్ట :ఎగ్యమత్తస్ట కోస్ంస్ట ఉదదశించిన్స్ట ఆహారస్ట ఉతు తుులస్ట తయారీదారులుస్ట దిగ్యమత్తస్ట

ప్రమాణాలనుస్ట అనుస్రించడ్యన్నకిస్ట అనుమత్తంచబడతారుస్ట .ఈస్ట FBOలుస్ట అటవంటిస్ట

వ్యటిన్నస్టదరంస్ట ప్రదరిశ ంచరాదన్నస్టలేదాస్టబహరతాంస్టచేయరాదన్నస్టస్ంబంధితస్టలైసెన్న్ ంగ్స్ట

అధికారులకుస్ట ప్రకటించాలి స్ట .లోన్నస్ట ఉతు తుులుస్ట ప్రదరిశ ంచడ్యన్నకిభారతీయస్ట మారెా ట్స్టస్ట

FSSAI HQ నుండిస్టఆమోదంస్టతీస్తకోవ్యలి. 

Q70. నా తయారీ యూనిట్ ఉతప తిు సామరతా ిం పెరిగిింది మరియు ఇపుప డు, నేను 

సెింప్టల్ లైసెన్స్  కిింద్కు వస్తునాన ను. నేను ఉతప తిు సామర్చత ా నిన  ఎలా అప్

డేట్ చేయగలను? 

జవాబు: ఉతాు దక యూన్నట్ యొకా  ఉతు త్తు స్తమర్ా ం మారిన్ప్పు డు, అది లైసెన్స్  

స్వరణ దరఖాస్తు దావ రా స్ంబంధిత లైసెన్న్ ంగ్ అధికారులకు 

తెలియజేయబడుతుంది. 

ఇంకా, ఉతు త్తు స్తమర్ా ంలో మారుు  లైసెన్స్  ప్రమాణాలలో మారుు కు దారితీరు, అంటే 

రాస్ట్షటం నుండి కేంప్దంకు, అప్పు డు ఫుడ్ బిజినెస్ ఆరరేటర్(FBO) తరు న్నస్రిగా 

సెంప్టల్ లైసెన్స్  కోస్ం దరఖాస్తు చేయాలి మరియు రాస్ట్షట లైసెన్స్ ను స్రెండర్ 

చేయాలి. 

Q71. నేను నా ఉతప తుులను మూడవ రక్షిం దావ ర్చ తయారు చేసాను. నాకు FSSAI 

లైసెన్స్  అవసరమా? అవును అయితే, అటువింటి వా్య పారిం కోసిం లైసెన్స్  

పింద్డిం కోసిం వా్య పార రకిం ఏమిటి? 

జవాబు: మూడవ రక్షం తయారీదారుల దావ రా తమ ఉతు తుులను తయారు చేర 

FBOలు 'Relabeller' కండ్ ఆఫ్ బిజినెస్ (KoB) ప్కింద FSSAI లైసెన్స్  పందాలి. 

అరహత ప్రమాణాలను న్నర ణయించడ్యన్నకి, స్ంచిత ఉతు త్తు స్తమర్ా ం లేదా మూడవ రక్ష 

తయారీదారులు ఉన్ి  రాస్ట్రటలు/UTల స్ంఖ్ా  రరిగణంచబడుతుంది. 

Q72. వైన్స/లికక ర్ రిటైల్ రపులకు FSSAI లైసెన్స్  అవసరమా? 

జవాబు: ఎఫ్ఎస్ఎస్ చటటం, 2006లోన్న సెక్షన్స 3(n) ప్రకారం ఆలా హాల్ ఆహారం యొకా  

న్నరవ చన్ం కింద కవర్ చేయబడింది. ఆలా హాల్కు స్ంబంధించిన్ ఏ దరలోన్స్నా 

పాలా్గనే FBOలు తరు న్నస్రిగా FSSAI ప్కింద లైసెన్స్  పందాలి లేదా న్మోదు 

చేస్తకోవ్యలి. ఆహార భప్దత మరియు ప్రమాణాలు (ఆలా హాలిక్ పానీయాలు) రెగ్యా లేషన్స, 
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2018న్న ఇకా డ అందుబాటలో ఉనాి యి. https://fssai.gov.in/cms/food-safety-and- 

standards-regulations.php 

Q73. నీరు/ఆహార ATMలు, వితరణ యింప్తిం  FSSAI లైసెన్స్  లేదా రిజిస్ట్రషేన్స 

అవసరమా? 

జవాబు: నీరు/ఆహార ATMలు, వితరణ యంప్తలను కలిగి ఉన్ి  మాతృ స్ంస్ ్ FSSAI 

లైసెన్స్ న్న పందాలి మరియు ఈ మెష్న్సలు లేదా వండింగ్ యంప్తాలు ఉంచబడిన్ 

అన్ని  స్టస్్తనాలను ప్రకటించాలి. 

Q74. వివ్యహాలు, పారీలేలో కాా టరిింగ్ చేరవ్యరికి FSSAI లైసెన్స్  లేదా రిజిస్ట్రషేన్స 

అవసరమా?  

జవాబు: అవును. కాా టరరుల అరహత ప్రమాణాల ప్రకారం FSSAI లైసెన్స్  లేదా రిజిస్ట్రటషన్స 

పందాలి. 

Q75. ప్రసాద్ిం అిందిించే ఆలయాలకు, లింగర్ లేదా భిండార్చ 

నిరవ హించేింద్దకు FSSAI లైసెన్స్  లేదా రిజిస్ట్రషేన్స అవసరమా? 

జవాబు: అవును. ఆలయాలు అరహత ప్రమాణాల ప్రకారం FSSAI లైసెన్స్  లేదా 

రిజిస్ట్రటషన్సన్న పందాలి. 

Q76. మిగులు ఆహార రింపిణీలో పాలా్గనన  NGOలకు FSSAI లైసెన్స్  లేదా 

రిజిస్ట్రషేన్స అవసరమా?  

జ: అటవంటి NGOలు అరహత ప్రమాణాల ప్రకారం FSSAI లైసెన్స్  లేదా రిజిస్ట్రటషన్సన్న 

పందాలి. 

Q77. స్థ లడ్ కిచెన్సలకు (సీటిింగ్ ఏర్చప టుల లేకుిండా) FSSAI లైసెన్స్  లేదా 

రిజిస్ట్రషేన్స అవసరమా?  

జవాబు: అవును. స్ట లడ్ కిచెన్సలు అరహత ప్రమాణాల ప్రకారం FSSAI లైసెన్స్  లేదా 

రిజిస్ట్రటషన్సన్న పందాలి. 

Q78. ఏ FBOలు ఇ-కామర్్  FBOల వరిాంలోకి వసాు యి? 

జవాబు: ఎఫ్ఎస్ఎస్ చటటం, 2006లోన్న సెక్షన్స 3(ఎన్స) కింద న్నరవ చించబడిన్ 

లావ్యదవీలు లేదా విప్కయం లేదా కారా కలాపాల కోస్ం ఇ-కామర్్ /ఆన్సలైన్స స్టపాల ట్ఫారమ్

ను అందించే ఎఫ్బిఒలు ఇ-కామర్్  కేటగిరీ కింద ఎఫ్ఎస్ఎస్ఎఐ లైసెన్స్ న్న 

పందవలసి ఉంటంది. అటవంటి లైసెన్స్  ప్రధాన్ కారాా లయం/రిజిస్టర్ డ ఆఫ్టస్ 

చిరునామాపై వరి ుంచబడుతుంది. 

Q79. FBOల జాబితాను మాప్తమే అిందిించే ఆన్సలైన్స స్థపాల ట్ఫారమ్లకు FSSAI 

లైసెన్స్  అవసరమా? 

జవాబు: FSS చటటం, 2006లోన్న సెక్షన్స 3(n) ప్రకారం FBOలను మాప్తమే జాబితా చేర 

స్టపాల ట్ఫారమ్, FSSAI లైసెన్స్  పందాల్ి న్ అవస్రం లేదు. అయితే వ్యరు తరు న్నస్రిగా 

చెలులబాట అయ్యా  FSSAI లైసెన్స్  లేదా రిజిస్ట్రటషన్సన్న కలిగి ఉన్ి  FBOలను మాప్తమే 

జాబితా చేయాలి. 

https://fssai.gov.in/cms/food-safety-and-%20standards-regulations.php
https://fssai.gov.in/cms/food-safety-and-%20standards-regulations.php
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Q80. FBO అతని/ఆమె ఉతప తుులను అతని/ఆమె సవ ింత ఇ-కామర్్ /ఆన్సలైన్స 

స్థపాల ట్ఫారమ్ దావ ర్చ విప్కయిించడానికి ఈ-కామర్్  కిింద్ FSSAI లైసెన్స్  

అవసరమా? 

జవాబు: అవును, తమ ఉతు తుులను తమ సంత ఇ-కామర్్  స్టపాల ట్ఫారమ్ దావ రా 

విప్కయించే FBOలు ఇ-కామర్్  కేటగిరీ కింద కూడ్య FSSAI లైసెన్స్ న్న పందవలసి 

ఉంటంది. 

Q81. FSSAI లైసెన్స్  లేదా రిజిస్ట్రషేన్స పింద్డిం నుిండి ప్రతా క్ష విప్కేతలకు 

మినహాయిింపు ఉిందా? 

జవాబు: లేదు, ప్రతా క్ష విప్కేతలకు FSSAI లైసెన్స్  లేదా రిజిస్ట్రటషన్స పందడం నుండి 

మన్హాయింప్ప లేదు. ప్రతా క్ష అమమ కం ఎంటిటీలు తమ ప్రతా క్ష విప్కేతలకు 

బాధా తలను సీవ కరించడ్యన్నకి సిదధంగా ఉన్ి  స్ందరభ ంలో మరియు అటవంటి 

బాధా తలను స్వ ంతం చేస్తకునేందుకు లిఖితపూరవ కంగా ఇచిు న్టలయితే, ప్రతా క్ష 

విప్కేతలు FSSAI రిజిస్ట్రటషన్స స్రి టఫికేట్లను పందవలసిన్ అవస్రం లేదు. FSSAI 

లైసెన్స్  కేటగిరీ కిందకు వచేు  ప్రతా క్ష విప్కేతలు ఎటిట రరిసిత్ులోలన్య లైసెన్స్  

పందవలసి ఉంటంది. 

Q82. 24-36 నెలల వయస్త్  గల పిలలల కోసిం రూపిందిించిన సపిలమెింటల కోసిం 

ప్పస్ట్పైటరీ ఆహారిం కోసిం లైసెన్స్  తీస్తకోవచ్చా ? 

జవాబు: FSSAI ఆర డర్ 15(15) 2018/CLAs/RCD/FSSAI 18 అకోటబర్ 2019 నాటి ప్రకారం, 

13.2 శిశువులు మరియు చిన్ి  పిలలలకు రరిపూరకరమైన్ ఆహారాలు కేటగిరీ కింద 24-36 

నెలల వయస్త్  గల పిలలల కోస్ం రూపందించిన్ స్పిలమెంట్ల కోస్ం ప్పస్ట్పైటరీ 

ఆహారం కోస్ం లైసెన్స్  మంజూరు చేయబడదు. 

Q83. ఏ ఫుడ్ బిజినెస్ ఆరర్వటరుల రీపాా కరులగా వరీకారిించబడ్ారు? 

జవాబు: రీపాా కింగ్ అంటే హోల్రల్ పాా కేజీల నుండి ప్కమబదీధకరించడం, ప్గ్నడింగ్ 

చేయడం, జలెలడ రటటడం మొదలైన్ కనీస్ ప్పాసెసింగ్ చేసిన్ తరావ త ఆహార 

ఉతు తుులను లేబులింగ్తో వివిధ రరిమాణాలోల  పాా కింగ్ చేయడం. ఆహార ఉతు త్తు 

తారుమారు చేయబడదు & కూరుు  లేదా సూప్తీకరణ ప్రభావితం చేయబడదు లేదా 

మారు బడదు. 

రీపాా కర్ అనేది డీమ్డ తయారీదారు మరియు తయారీదారు కోస్ం ఉదదశించిన్ 2011 FSS 

(లైసెన్న్ ంగ్ మరియు ఫుడ్ బిజినెస్ల రిజిస్ట్రటషన్స) న్నబంధన్ల యొకా  అన్ని  

న్నబంధన్లను అనుస్రించాలి. 

Q84. ఏ ఫుడ్ బిజినెస్ ఆరర్వటరుల రీలాబెలలరులగా వరీకారిించబడ్ారు? 

జవాబు: రీలాబెలలర్లు తయారీదారులుగా రరిగణంచబడతారు మరియు 

తయారీదారుల కోస్ం న్నరే దశించిన్ అన్ని  షెడ్యా ల్ 4 షరతులను న్నరాధ రిస్తు రు. ఒక 

రీలాబెలలర్ ఉతు త్తున్న స్వ ంతంగా తయారు చేయరు, బదులుగా ఉతు త్తు తయారీ కోస్ం 

మూడవ రక్ష తయారీదారులతో ఒరు ందం/కాంప్ాక్ ట చేయాలి. 

Q85. FSSAI లైసెన్స్  పింద్దింద్దకు రర్చా టక మింప్తితవ  శాఖ్ జారీ చేసిన స్థసేార్-

ర్వటిింగ్ సరిఫేికేట్ అవసరమా? 
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జవాబు: FSSAI తన్ ఆర డర్ 12(1)2019/హోటల్ మరియు రెస్తట రెంట్ 

అస్టసియ్యషన్స/RCD/FSSAI 7వ ఫిప్బవరి 2019 తేదీన్న అనుస్రించి, హోటల్లు FSSAI 

లైసెన్స్  పందందుకు స్టస్తట ర్-రేటింగ్ స్రి టఫికేట్ తరు న్నస్రి రప్తం కాదన్న స్ు షటం చేసింది. 

ఒకవేళ్, హోటల్ మన్నస్ట్సీట ఆఫ్ టూరిజం (HRACC) నుండి స్టస్తట ర్-రేటింగ్ స్రి టఫికేట్ 

పందిన్టలయితే, FBO దాన్నన్న అప్లోడ్ చేయాలి, లేకుంటే, FBO తాను రరాా టక 

మంప్త్తతవ  శాఖ్ నుండి స్టస్తట ర్-రేటింగ్ను ఎంచ్చకోలేదన్న సీవ య-డిక లరేషన్సను అప్లోడ్ 

చేయాలి. రరాా టక మంప్త్తతవ  శాఖ్ యొకా  స్టస్తట ర్ రేటింగ్ లేన్న హోటళ్లల  FSSAI లైసెన్స్  

పందడం కోస్ం ఒకటి మరియు రెండు స్టస్తట ర్ హోటల్లతో పాటగా వరీకారించబడ్యడయి. 

ఇంకా, రరాా టక మంప్త్తతవ  శాఖ్ దావ రా ఫైవ్ స్టస్తట ర్ మరియు అంతకంటే ఎకుా వ రేటింగ్ 

పందిన్ హోటల్లు సెంప్టల్ లైసెన్స్  పందాలి మరియు రాస్ట్షట లైసెన్స్ /రిజిస్ట్రటషన్స 

పందడ్యన్నకి మగిలిన్వి అవస్రం. 

Q86. FSSAI లైసెన్స్  కోసిం సెింప్టల్ ప్రిండ్ వ్యటర్ అథారిటీ నుిండి ఏదైనా NOC 

అవసరిం ఉిందా?  

జవాబు: అవును. ఆహార వా్య పార కారా కలాపాలను న్నరవ హంచడ్యన్నకి FBO 

భూగరభ జలాలను (అధిక కలుష్తకి గ్యరైన్ ప్పాంతాలలో) వలికితీస్తుంటే, అతను FSSAI 

లైసెన్స్  కోస్ం దరఖాస్తు చేయడ్యన్నకి ముందుగా సెంప్టల్ ప్రండ్ వ్యటర్ అథారిటీ 

నుండి NOC పందవలసి ఉంటంది. ఆర డర్ నెం. 5(9)2017/CLA/DO ముంబ్స/RCD/FSSAI 

తేదీ 02.01.2018. 

Q87. పాలు అమేమ వ్యరికి/ పాల వా్య పారికి FSSAI లైసెన్స్ /రిజిస్ట్రషేన్స అవసరమా? 

తన పాలను నేరుగా వినియోగదారులకు విప్కయిస్తునాన . 

జవాబు: అవును. పాలు మరియు పాల ఉతు తుులను స్ంవత్ రాన్నకి రూ 12 లక్షలు 

వరకు విప్కయిస్తున్ి టలయితే, అన్ని  పాల విప్కేతలు/పాల వా్య పారులకు FSSAI 

రిజిస్ట్రటషన్స స్రి టఫికేటల అవస్రం. ఒకవేళ్ వ్యటి విప్కయాలు స్ంవత్ రాన్నకి 12 లక్షలు 

దాటితే, వ్యరు FSSAI లైసెన్స్  పందాలి. 

Q88. పాల రకరణ/శీతలీకరణ కేింప్దానికి FSSAI లైసెన్స్ /రిజిస్ట్రషేన్స 

అవసరమా? 

జవాబు: అవును. పాల రకరణ లేదా శీతలీకరణ కేంప్దాన్నకి కేంప్దం న్నరవ హంచే పాల 

రరిమాణంపై ఆధారరడి FSSAI లైసెన్స్ /రిజిస్ట్రటషన్స అవస్రం. 

ఒకవేళ్, ఒక కేంప్దీకృత పాల శీతలీకరణ/రకరణ కేంప్దం FSSAIతో రిజిస్టర్ 

చేయబడి/లైసెన్స్  పందిన్టలయితే, వా కి ుగత చిన్ి  చిలిలంగ్ కేంప్దాలు (ప్గామ స్టస్్తయిలో 

ఏరాు ట చేయబడిన్వి లేదా అంతకంటే ఎకుా వ) FSSAIతో వా కి ుగతంగా న్మోదు 

చేయవలసిన్ అవస్రం లేదు. FSS చటటం మరియు అందులో రూపందించబడిన్ 

న్నయమాలు మరియు న్నబంధన్లకు వ్యరి స్మమ త్త కేంప్దీకృత పాల శీతలీకరణ/రకరణ 

కేంప్దం దావ రా భరించబడుతుంది. 

Q89. ఒక సహకార సింఘానికి తన మొతుిం పాల ఉతప తిుని సరఫర్చ చేర పాల 

విప్కేత/మిల్క మాా న్సకి FSSAI లైసెన్స్ /రిజిస్ట్రషేన్స అవసరమా? 
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జవాబు: ఒక పాల వా్య పారి/ విప్కేత కోఆరరేటివ్ ససైటీలో రిజిస్టర్ డ వండర్ అయి ఉండి, 

తన్ మొతుం పాల ఉతు త్తున్న ఆ ససైటీకి విప్కయిరు, అతను FSSAI రిజిస్ట్రటషన్స పందడం 

నుండి మన్హాయించబడతాడు. అలాంటప్పు డు, కోఆరరేటివ్ ససైటీకి లైసెన్స్  

ఉండ్యలి లేదా FSSAIతో న్మోదు చేస్తకోవ్యలి. 

Q90. నేను కేింప్ద్/ర్చస్ట్ష ే ప్రభుతవ  కార్చా లయిం/విదాా  సింసత/భవన్స/ 

ఆస్తరప్తి/జైలు లేదా ఇలాింటి సింసతలోల  కాా ింటీన్సగా ఉింటే - నేను ఏ లైసెన్స్  

పిందాలి - ర్చస్ట్ష ేలేదా కేింప్ద్ లైసెన్స్ ? 

జవాబు: మీరు కేంప్ద/రాస్ట్షట ప్రభ్యతవ  స్ంస్ల్ో కాా ంటీన్సను న్డుప్పతున్ి  స్ట్పైవేట్ ఫుడ్ 

బిజినెస్ ఆరరేటర్ (FBO) అయితే, ఫుడ్ రఫ్టట కంరలయన్స్  సిస్టమ్ హోమ్పేజీలో 

అందుబాటలో ఉన్ి  అరహత ప్రమాణాల ప్రకారం మీరు రిజిస్ట్రటషన్స / స్టరటట్ లైసెన్స్ / 

సెంప్టల్ లైసెన్స్  కోస్ం దరఖాస్తు చేస్తకోవ్యలి. . 

ఒకవేళ్, కేంప్ద ప్రభ్యతవ  స్ంస్ల్ు/స్టస్్తరన్లలోన్న కాా ంటీన్సలను కేంప్ద ప్రభ్యతవ  స్ంస్ ్

స్వ యంగా న్డుప్పతున్ి టలయితే, ఫుడ్ రఫ్టట కంరలయన్స్  సిస్టమ్ లేదా ఫుడ్ రఫ్టట కనెక్ ట 

యాప్లో ప్కింద ఇవవ బడిన్ ప్రమాణాల ప్రకారం లైసెన్స్ /రిజిస్ట్రటషన్స కోస్ం ఆన్సలైన్స 

అపిలకేషన్స చేయబడుతుంది. 

అరహత ప్రమాణాల  

i. సెంప్టల్ రిజిస్ట్రటషన్స కాా ంటీన్స యొకా  వ్యరికి టరిో వర్ రూ. 12 లక్షల వరకు,   

రుస్తము: రూ. 100 

ii. సెంప్టల్ లైసెన్స్  కాా ంటీన్స వ్యరికి టరిో వర్ రూ. 12 లక్షల దాటితే, రుసుము: రూ. 

2000 

Q91. నా FSSAI లైసెన్్స  నింబర్ మారా బడిింది. నేను పాత FSSAI లైసెన్స్  నింబర్

తో ముింద్ద ముప్దిించిన పాా కేజిింగ్ మెటీరియల్ని ఉరయోగిించవచ్చా ? 

జవాబు: పేరు, చిరునామా లేదా లైసెన్స్  న్ంబర్ మారు బడిన్ స్ందరభ ంలో, మీరు 

ముందుగా ముప్దించిన్ పాా కేజింగ్ మెటీరియల్న్న ఉరయోగించడ్యన్నకి అనుమత్త కోస్ం 

దరఖాస్తు చేస్తకోవచ్చు . అనుమత్త కోస్ం అభా రన్్ న్నరీ ణత రుస్తముతో FSSAI ప్రధాన్ 

కారాా లయం(HQ)కి రంరబడుతుంది. FSSAI ఆర డర్ల స్ంఖ్ా ను సూచించండి, 

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

Representation/Enf/FSSAI తేదీ 23/11/2016 & 14.11.2017, వబసైట్ (www.fssai.gov.in)స్ట

లో అందుబాటలో ఉనాి యి. 

Q92. ఫుడ్ బిజినెస్ ఆరర్వటర్పై నాకు ఫిరా్చ ద్ద ఉింటే నేను ఎకక డ 

సింప్రదిించ్చలి? 

జవాబు: మీరు FSSAI ఆహార భప్దత అనుస్ంధాన్ పోరటల్ 

(https://foodlicensing.fssai.gov.in/cmsweb/)లో మీ ఆహార స్ంబంధిత ఫిరాా దులను 

లేవనెతువచ్చు . మీరు ‘ఫుడ్ రఫ్టట కనెక్ ట’స్ యాప్ను కూడ్య డౌన్సలోడ్ చేస్తకోవచ్చు . 

న్మోదైన్ ప్రత్త ఫిరాా దుకు ఒక ప్రతేా క న్ంబర్ కేాయించబడుతుంది, దీన్న దావ రా 

ఫిరాా దుదారు అతన్న/ఆమె ఫిరాా దు స్టసిత్్తన్న ప్ాక్ చేయవచ్చు . 

Q93. నేను దిగుమతిదారు అయితే- నాకు లైసెన్స్  అవసరమా- ఏది? 
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జవాబు: అవును, దిగ్యమత్తదారులందరూ దిగ్యమత్తదారు వరంా ప్కింద FSSAI సెంప్టల్ 

లైసెన్స్  పందాలి. 

ప్రశ్న 94. నా దగ్ గర FSSAI  ే ట్  లైసెన్స్  ఉంది. నేను అదే లైసెన్స్ పై ఆహార 

ఉత్ప త్తులను దిగుమతి చేసుకోవచ్చా ? 

జవాబు: ప్రశ్ో  93ని చూడండి. ఆహార వాా రర నిరా్వ హకులు ఆహార్వ ఉతప తా్తలు 

భారతదేశ్ంలో దిగుమతి చేసుకోవడానికి FSSAI యొక్క  తంప్టల్ లైతన్స్  దిగుమతిదారు 

వర గం ప్కింద పందాలి. మీరు ఇరప టికే FSSAI స్ ట్  లైతన్స్ ని క్లిగి ఉన్ో టలయితే, మీరు 

ఉన్ో  మీ స్ ట్  లైతన్స్ కి దిగుమతిదారు రక్మైన్ వాా రర్వనిో  జోడించి, సవరణ 

రుసుము మరియు ర్వష్ట్ట లైతన్స్  మరియు తంప్టల్ లైతన్స్  మధ్ా  వా తాస రుసుము 

మొతంా చెలిలంచి తంప్టల్ లైతన్స్  కి సవరించాలి. ఈ వి్యంలో జారీ చేయబడిన్, 

FSSAI సలహా సంఖ్ా 15(31)2020/FoSCoS/RCD/FSSAI తేదీ 31 మే 2021 ను చూడండి. 

ప్రశ్న 95. ఆహార భప్దత్ మరియు ప్రమాణాల (లైసెని్ ంగ్ మరియు ఆహార 

వాా పార్వల న్మోదు) 2011లోని నిబంధన్ 2.1.13 (1) ప్రకారం వారికి ర్వబడి 

యొకక  సందరభ ంలో ‘'ఫుడ్ ప్ొడక్ట్ ట్  హండెల్్ద’ అంటే ఏమిటి? 

జవాబు:  ఇక్క డ 'ఫుడ్ ప్పడక్ట్ ట్  హండెల్'్ అనే రదానికి అరథం – FSSAI లైతన్స్  లొ 

మంజూరు చేయబడ ఆహార కారా క్లారలు. 

 FSSAI లైతన్స్ లో వాా రర రక్ం తయారీదారు/రీరా క్ర్/రీలాబెలలర్ అయితే, 

'ఫుడ్ ప్ొడక్ట్ ట్  హండెల్్ద’ ' అంటే ' మునురటి ఆరి థక్ సంవత్ రంలో FSSAI 

లైతన్స్ లో ఆమోదించబడిన్ మరియు ప్రతస్ చేయబడిన్ / మూడవ రక్ష 

తయారీదారులచే ప్రతస్ బడిన్/ రీరా కింగ్ చేయబడిన్ అనిో  ఆహార 

ఉతప తా్తలు. 

 అదేవిధ్ంగా, వాా రర రక్ం (లైతను్ లో) దిగుమతిదారు అయితే, 'ఫుడ్ ప్ొడక్ట్ ట్  

హండెల్్ద’ ' అంటే FBO దాా ర్వ 'మునురటి ఆరి థక్ సంవత్ రంలో దిగుమతి 

చేసుకున్ో  ఆహార ఉతప తా్తలు' అని అరథం 

ఇతర రకాల వాా రర్వల కోసం (రంపిణీదారు, టోకు వాా రరి, రిటైలర్, నిలా , 

రవాణాదారు మరియు ఆహారం వంటివి ేవలు మొదలైన్వి) వారికి్ రిటర్ో ను 

సమరిప ంచే నిబంధ్న్ ప్రసాుతం వరింాచదు. 

ప్రశ్న 96. ఆహార రదారా్వల త్యారీకి సంబంధంచి నేను FSSAI రిజిస్ట్ేటషన్స 

సరిటఫికే్ని కలిగి ఉనాన ను.  నేను వారికి రిటర్నన ను సమరిప ంచ్చలా? 

జవాబు:  FSSAI రిజిష్టేట్ న్స సరి టఫికే్ క్లిగి ఉన్ో  చిన్ో  ఆహార వాా రర నిరా్వ హకులు 

(FBOలు) (2xxxxxxxxxxxx) వారికి్ ర్వబడిని సమరిప ంచాల్ి న్ అవసరం లేదు. FSSAI 

లైతన్స్  పందిన్ ఆహార ఉతప తా్తల తయారీ మరియు దిగుమతి FBOలు మాప్తమే వారికి్ 

ర్వబడిని ఫారమ్ D1లో సమరిప ంచాలి. (ప్రశ్ో  47 ని చూడండి). 

ప్రశ్న 97. నేను ఫుడ్ ప్టక్ట్ దాా ర్వ ఆహారం/కేటరింగ్ ేవలను 

ప్పారంభంచ్చలనుకుంటునాన ను. ఏ వాా పార వరగం కింద FSSAI 

లైసెన్స్ /రిజిస్ట్ేటషన్స దరఖాసుు చేయాలి? 



20 
 

జవాబు: ఫుడ్ ప్టకుక లు 'ఆహార విప్క్య స్స్తథ రన్' (ఫుడ్ వండింగ్ ఎస్తట బ్లలష్మం్) 

రక్మైన్ వాా రరం ప్కింద ఉన్నో యి. మీరు 'ఆహార విప్క్య స్స్తథ రన్' (ఫుడ్ వండింగ్ 

ఎస్తట బ్లలష్మం్) వాా రర వర గం కింద అందుబాటులో ఉన్ో  1 నుండి 16 వరకు తగిన్ 

ఆహార ఉతప తి ావర గం ఎంచుకోవాలి. ఉదాహరణకు, తిన్డానికి సిదధం చేసిన్ ఆహార్వల 

కోసం FPC 16. 

ప్రశ్న 98. ఆహార భప్దత్ మరియు ప్రమాణాల (లైసెని్ ంగ్ మరియు ఆహార 

వాా పార్వల న్మోదు) 2011 యొకక  షెడా్య ల్ద IV (పార్నట II)  కాజ ు 10.1.2 ప్రకారం 

 ా ా రన్లోని ఫుడ్ హాా ండజర్లజ/ఉదా్య గులు అంటువాా ధుల నుండి విముకి ు 

ొందారని నిరా్వరించుకోండి సంవత్్ ర్వనికి ఒకారి వైదా  రరీక్షలు 

చేయంచుకునేలా ఏర్వప టుజ చేయాలి. ఆ సంవత్్ రం ఆరికా సంవత్్ రం లేదా 

కాా లండర్న సంవత్్ రం? 

జవాబు: వైదా  రరీక్ష వి్యంలో, స్కాల్ 10.1.2లో పేరొక న్ో  సంవత్ రం ఆరి థక్ంగా 

రరిగణంచబడుత్తంది. FBO ఇచిి న్ ఆరి థక్ సంవత్ రంలో వారి ఉదా్య గులు/ఆహార 

నిరా్వ హకులను ఎప్పప డైన్న రరీక్షంచవచుి .  మరియు కొత ాఆహార వాా రరంలో కొత ా

ఉదా్య గులు, రిప్ూ్మం్కు ముందు లేదా ఉదా్య గంలో చేరే సమయంలో వైదా  రరీక్ష 

చేయించుకోవాలి. 

ప్రశ్న  99. అనుబంధ రప్త్ం 3 లోని పాయం్ నం.12 అంటే లైసెన్స్  షరత్తలు 

ప్రకారం, ఆహార ఉత్ప త్తులలో రాయన్ రరీక్ష మరియు/లేదా 

మైప్కోబయోలాజికల్ద కలుషితాలు రరీక్షలు NABL గురిుంపు ొందిన్/FSSAI దాా ర్వ 

నోటిఫైడ్ లాా బ్లు లేదా సంత్ లాా బ్లో కనీసం ఆర్ల నలలకు ఒకారి 

చేయాలి. ఈ ఆర్ల నలలు సంవత్్ రంలో ఏ నల నుండి ప్పారంభం అవుతాయ. 

దయచేసి సప షటం చేయండి? 

జవాబు: లైతన్స్  యొక్క  ్రత్త న్ంబర్ 12 ప్రకారం తయారీదారులు ఆహార ఉతప తా్తల 

రరీక్షను ఆరి థక్ సంవత్ ర్వల ఆధారంగా నిరా హంచాలి అంటే ఏప్పిల్ నుండి తప్టంబర్ 

వరకు మొదటి అరధ సంవత్ రం మరియు అకోటబర్ నుండి మారిి  రండవ సగం.  రండు 

రరీక్షల మధ్ా  క్నీసం మూడు నెలల విర్వమం ఉండాలి. దీనికి సంబంధంచి FSSAI జారీ 

చేసిన్ ఆర డర్ న్ంబర్ 15(31) 2020 / FoSCoS/RCD/ FSSAI, తేదీ: 08 జూలై 2021 ని ూడా 

చూడండి. 

ప్రశ్న  100. పాా కేజ్్డ ప్డింకింగ్ వాటర్న లేదా మిన్రల్ద వాటర్న కోసం FBO FSSAI 

లైసెన్స్  దరఖాసుు చేసుున్న పుప డు BIS లైసెన్స్  లేదా అప్లజకేషన్స రసీదును 

సమరిప ంచడం త్రప నిసర? 

జవాబు – అవును.  రా కే డ్  ప్డింకింగ్ వాటర్ లేదా మన్రల్ వాటర్ కోసం FBO, FoSCoS 

ఆన్సలైన్స సిసటమ్లో FSSAI లైతన్స్  దరఖాసాు చేసాున్ో ప్పప డు తరప నిసరిగా BIS లైతన్స్  

కాపీని లేదా రికారి డంగ్ని సూచించే లేఖ్ కాపీని అప్లోడ్ చేయాలి. FSSAI లైతన్స్  

పందడం కోసం అవసరమైన్ రప్తాల పూరి ాజాబ్లతా వాా రరల వారీగా FoSCoS హోమ్

పేజీలో అందుబాటులో ఉందిది  

ప్రశ్న  101. పాా కేజ్్డ ప్డింకింగ్ నీర్ల లేదా మిన్రల్ద వాటర్న కోసం లైసెన్స్  

పున్ర్లదారణకు దరఖాసుు చేసుున్న పుప డు FBO, BIS లైసెన్స్ ని సమరిప ంచ్చలి్ న్ 

అవసరం ఉందా? 
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జవాబు – అవును, రా కే డ్  ప్డింకింగ్ వాటర్ మరియు మన్రల్ వాటర్ లైతన్స్  

ప్పన్రుదధరణ కోసం దరఖాసాు చేసాున్ో ప్పప డు తయారీదారుచే BIS లైతన్స్  తరప నిసరిగా 

సమరిప ంచబడాలి. 

ప్రశ్న  102 – లైసెన్స్  పున్ర్లదారణకు దరఖాసుు చేసుున్న పుప డు వారికి ర్వబడిను 

సమరిప ంచ్చలి్ న్ అవసరం ఉందా? 

జవాబు – లైతన్స్  ప్పన్రుదధరణ సమయంలో, వారికి్ ర్వబడి ను సమరిప ంచడం 

తరప నిసరి కాదు. ముందు ఆరి థక్ సంవత్ ర్వ వారికి్ ర్వబడినిో  ప్రతి సంవత్ రం మే 

31వ తేదీలోప్ప సమరిప ంచాలి.  మీరు మే 31వ తేదీలోప్ప వారికి్ ర్వబడిను 

సమరిప ంచక్పోతే ర్నజుకు రూ. 100 జరిమాన్న వరిసాాుంది. 

ప్రశ్న  103 – నేను వారికి ర్వబడిని ఆఫ్లైన్స లేదా ఆన్సలైన్స మోడ్ దాా ర్వ 

సమరిప ంచవచ్చా ? 

జవాబు – FBOలు 2020-21 ఆరి థక్ సంవత్ రo నుండి ఆన్సలైన్స మోడ్ దాా ర్వ  మాప్తమే 

వారికి్ ర్వబడి ను  ఫుడ్ ేఫ్టట క్ంరలయన్స్  సిసటమ్ (FoSCoS – https://foscos.fssai.gov.in) 

సమరిప ంచాలి  మరియు వారికి్ ర్వబడి సమరప ణ ఆఫ్లైన్స (భౌతిక్ంగా లేదా మయిల్ 

దాా ర్వ) అంగీక్రించడం లేదు. దయచేసి FSSAI జారీ చేసిన్ ఆర డర్ 

న్ంబర్15(31)2020/FoSCoS/RCD/FSSAI తేదీ:18 డితంబర్ 2020 చూడండి. 

ప్రశ్న  104 – నేను పాలు మరియు పాల ఉత్ప త్తుల త్యారీదార్లని. నేను హాఫ్ 

ఇయరీజ రిటర్నన ను సమరిప ంచ్చలా? 

జవాబు – FSSAI, రలు మరియు రల ఉతప తా్తల తయారీలో రలొగన్ో  ఆహార 

వాా రర్వల దాా ర్వ హాఫ్ ఇయరీల రిటర్ో  (ఫారం D2) సమరప ణను FY 2020-21 నుండి 

నిలిపివేసింది. అయితే, అటువంటి ఆహార వాా రర్వలు వారికి్ ర్వబడిని (ఫారం D1) 

FoSCoS దాా ర్వ మాప్తమే సమరిప ంచాల్ి న్ అవసరం ఉంది. దయచేసి FSSAI జారీ 

చేసిన్ ఆర డర్ న్ంబర్15(31)2020/FoSCoS/RCD/FSSAI తేదీ:18 డితంబర్ 2020 చూడండి 

ప్రశ్న  105 – సా యంచ్చలకంగా తిరసక రించబడిన్ అప్లజకేషన్సను తిరిగి సప్కియం 

చేయడానికి అభా రనా్ ఎలా చేయాలి? 

జవాబు – సా యంచాలక్ంగా తిరసక రించబడిన్ లైతన్స్  లేదా రిజిష్టేట్ న్స దరఖాసాును 

ప్పన్రుదధరించడానికి, FBO ఫుడ్ ేఫ్టట క్ంరలయన్స్  పోరటల్ (FoSCoS – 

https://foscos.fssai.gov.in) దాా ర్వ ఆన్సలైన్స అభ్ా ర థన్ను ఫైల్ చేయవచుి  ఈ ప్రప్కియ 

FSSAI లేఖ్ సంఖా్  11(9)/2020/మసి./ప్రతినిధ్ా ం/RCD/FSSAI, తేదీ 15 డితంబర్ 2020 

వివరించబడింది  మరియు వబ్సై్ లో/  FoSCoS పోరటల్ హోమ్పేజీ లో 

అందుబాటులో ఉంది. 

ప్రశ్న  106 - లైసెన్స్  దరఖాసుు చేేటపుప డు, ఆహార వరగం “13” (నిరిష్ట పోషక 

అవసర్వల కోసం ఉద్ేశంచిన్ ఆహార రదారా్వలు) ప్ొస్ట్పైటరి ఫుడ్ రరిధ లో 

వసుుందా? 

జవాబు – లేదు, ఆర్నగా  సపిలమం్్ , నా్య ప్టాసాూ టిక్ల్్  ప్రతేా క్ ఆహార వినియోగం 

కోసం ఆహారం, ప్రతేా క్ వైదా  ప్రయోజన్ం కోసం ఆహారం, ఫంక్షన్ల్ ఫుడ్ మరియు 

న్వల ఆహారం కేంప్ద ప్రభుతా ం దాా ర్వ ప్రక్టన్ కావచుి  ఇతర ఆహార వసాువులు 

https://foscos.fssai.gov.in/
https://foscos.fssai.gov.in/
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ప్ొస్ట్పైటరి ఫుడ్ లో చేరి బడలేదు.  అందువలల, ఆహార వర గం “13”స్ (నిరి ్్ ట పో్క్ 

అవసర్వల కోసం ఉద్ేశంచిన్ ఆహార రదార్వథలు) ప్పష్టైటరి ఫుడ్ కింద లైతన్స్ ను 

దరఖాసాు చేయలేరు. 

ప్రశ్న  107 – లైసెన్్స /రిజిస్ట్ేటషన్స కోసం దరఖాసుు చేయడానికి ముందు అనిన  

రప్తాలను సీా య-ధృవీకరణ చేయడం అవసరమా? 

జవాబు – అవును, దరఖాసాుదారులందరూ లైతన్స్ /రిజిష్టేట్ న్స కోసం దరఖాసాు 

చేసాున్ో ప్పప డు అధీక్ృత సంతక్ందారు /ప్పష్టైటర్ వారిచే స్వా య-ధ్ృవీక్రించబడిన్ 

అనిో  రప్తాలను తరప నిసరిగా అప్లోడ్ చేయాలి. 

ప్రశ్న  108 – లైసెన్స్ /రిజిస్ట్ేటషన్స ర్లసుము కు సంబంధంచి నేను 

త్పుప గా/అనుకోకుండా చేసిన్ చెలిజంపుల వారసును ఎలా ొందగ్లను? 

జవాబు – FBO, FSSAI ఖాతాలో జమ చేసిన్ లైతన్స్ /రిజిష్టేట్ న్స రుసుము కు 

సంబంధంచి తప్పప డు/అనుకోకుండా చెలిలంప్పల వారసు పందవచుి . FoSCoS పోరటల్ 

యొక్క  హోమ్పేజీలో ఈ SOP మరియు చెలిలంప్పల వారసు దరఖాసాు ప్రతస్ 

అందుబాటులో ఉంది. FBO, చెలిలంప్ప చేసిన్ తేదీ నుండి 15 ర్నజులు తరా్వ త మాప్తమే, 

అనుకోకుండా/తప్పప గా లేదా న్కిలీ చెలిలంప్పల వారసు కోసం అభ్ా ర థన్ను 

లేవనెతవాచుి . 

ప్రశ్న  109 – నేను ‘బేవరేజెస్’ కేటగిరీ కోసం ఈ-కామర్న్  రకమైన్ వాా పారం ప్కింద 

FSSAI లైసెన్స్  కోసం దరఖాసుు చేసుునాన ను (ఆహార ఉత్ప తిు వరగం -14). ఈ 

లైసెన్స్  ొందిన్ త్రా్వ త్ నేను మదా ం అమమ కానికి కూడా అర్లులా? 

జవాబు – ఈ-కామర్్  కండ్ ఆఫ్ బ్లజినెస్ల ప్కింద ఫుడ్ ప్పోడక్ట్ ట కేటగిరీ 14 (రనీయాలు) 

కోసం దరఖాసాు చేసుకున్ో స్టలయితే, ఆన్సలైన్సలో మదా ం నేను అమమ ను అని FBO 

స్వా య-డిక్ లరే్న్సను సమరిప ంచాలి. అయితే, FBO ఈ-కామర్్  దాా ర్వ మదా ం 

విప్క్యించాలనుకుంటే, లైతన్స్  కోసం దరఖాసాు చేసాున్ో ప్పప డు ర్వష్ట్ట ఎక్ ్ శాఖ్ 

నుండి NOC సమరిప ంచాలి. 

ప్రశ్న  110 – నేను లాస్ట మైల్ద డెలివరీ రర్ న్స లేదా డైరెక్ట్ ట సెలిజంగ్ ఏజెం్ లేదా 

ఫుడ్ వండింగ్ మెషీన్సలు, వాటర్న వండింగ్ మెషీన్సలు, ఫుడ్ ATMలు లేదా 

ప్రండెడ్ ఫుడ్ కార్నట సా ంత్ం సింగిల్ద/మెయన్స ఎంటిటీ? అయతే నాకు FSSAI 

రిజిస్ట్ేటషన్స అవసరమా? 

జవాబు – లాస్ట మైల్ డెలివరీ వా కి ాలేదా డైరక్ట్ ట తలిలంగ్ ఏజం్ లేదా ఫుడ్ వండింగ్ 

మషీనుల, వాటర్ వండింగ్ యంప్తాలు, ఆహార ATMలు లేదా ఫుడ్ కార్ ట యజమానులు 

FSSAI లేఖ్ సంఖా్  15(6)2018/FLRS/RCD/FSSAI తేదీ 8 జూలై 2019 మరియు 19 

తప్టంబర్ 2019 లో పేరొక న్ో  ్రత్తలకు లోబడి రిజిష్టేట్ న్లను పందడం నుండి FSSAI 

దాా ర్వ మన్హాయించబడాడ రు.   

ప్రశ్న  111 – ఈ-కామర్న్  FBOల యొకక  ర్వస్ట్షట/న్గ్ర్వల వారీగా ఉర-కార్వా లయాల 

వద్ FSSAI లైసెన్స్  తీసుకోవాలి్ న్ అవసరం ఉందా? 

జవాబు – లేదు, FSS చటటం, 2006లోని స్కాల్ 3(n) నిరా చించిన్ విధ్ంగా వాా రర 

కారా క్లారలు లేక్పోతే ఇ-కామర్్  ఆహార వాా రర్వలకు FSSAI లైతన్్స  అనిో  ర్వష్టరటలోల  
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అవసరం లేదు. అయితే, ఇ-కామర్్  FBOలు (రండు లేదా అంతక్ంటే ఎకుక వ ర్వష్టరటల 

నుండి రనిచేసాున్ో వి) ఒక్ ప్రధాన్ కార్వా లయ లైతన్స్ ని తరప నిసరిగా క్లిగి ఉండాలి 

మరియు ర్వష్ట్టం/న్గర్వల వారీగా సబ్-ఆఫ్టస్ల రికారుడను తరప నిసరిగా నిరా హంచాలి.  

జారి చేయబడిన్ ఈ-కామర్్  FBO (హెడ్ ఆఫ్టస్ వద)్ FSSAI లైతన్స్  యొక్క  న్క్లు ఉర 

కార్వా లయాల ప్రంగణంలో ప్రముఖ్ ప్రదేశ్ంలో ప్రదరిశ ంచబడాలి. 

[ప్కింది FAQలు 30 తప్టంబర్ 2021న్ జోడించబడాడయి] 

ప్రశ్న  112 – ఆహార ఉత్ప  త్తుల విప్కయంపై ఆహార వాా పార్వల రసీదులు/ఇన్స

వాయస్లు/న్గ్దు మెమో/బిలుజలు మొదలైన్వి మీద FSSAI లైసెన్స్ /రిజిస్ట్ేటషన్స 

న్ంబర్నను పేర్కక న్డం త్రప నిసరి?  

జవాబు – అవును, అనిో  ఆహార వాా రర్వల దాా ర్వ న్గదు రస్వదుల/ ఇన్సవాయిస్

లు/కాా ష్ మమో/బ్లలులలు మొదలైన్వి మీద 14-అంకెల FSSAI లైతన్్స  లేదా రిజిష్టేట్ న్స 

న్ంబర్ను ప్రక్టించడం తరప నిసరి. ఏదైన్న ఆరరేటర్ 2 లావాదేవీలను జారీ 

చేసిన్ప్పప డు రవాణా చలాన్స/బ్లలుల మొదలైన్వి మరియు ఇన్సవాయిస్ జారీ చేే 

రవాణాదారులు వంటి రప్తాలు, ఆై FSSAI రండు రప్తాలై సంఖ్ా ను పేరొక న్నలి.  GST 

ఇ-వే బ్లలుల మరియు వా వసథ రూపందించబడిన్ ఇతర ప్రభుతా  రప్తాలు మాప్తమే 

మన్హాయించబడాడయి. దయచేసి FSSAI జారీ చేసిన్ ఆర డర్ 

15(31)2020/FoSCoS/RCD/FSSAI, తేదీ: 8 జూన్స 2021 చూడండి. 

ప్రశ్న  113 – నేను ఆహార రదారా్వల సరఫర్వలో పాలురంచుకున్న టజయతే, త్గిన్ 

వరగం ఏది? 

జవాబు – ఆహార రదార్వథల సరఫర్వలో నిమగో మైన్ FBO రంపిణీదారు మరియు/లేదా 

టోకు వాా రరి మరియు/లేదా రవాణా వర గం కింద దరఖాసాు చేసుకోవచుి . 

ప్రశ్న 114. నేను నా ఆహార ఉత్ప త్తులను మూడవ పారీట త్యారీదార్లలు వద్ 

త్యార్ల చేసుున్న టజయతే, త్గిన్ వాా పార వరగం ఏమిటి? 

జవాబు: మూడవ రరీట తయారీదారుల నుండి తన్ ఉతప తా్తలను తయారు చేే ఆహార 

వాా రర నిరా్వ హకుడు FSSAI ఆర డర్ 1(5)/Enf-1/FSSAI/2012 తేదీ 01.04.2013 ప్రకారం 

Relabeller వర గం ప్కింద లైతన్స్  కోసం దరఖాసాు చేసుకోవాలి. 

ప్రశ్న 115. నాకు ‘సరజయర్న’ మరియు/లేదా ‘మారెక టర్న’ రకమైన్ వాా పారం (KoB) 

కింద FSSAI లైసెన్స్ /రిజిస్ట్ేటషన్స ఉంది, కానీ అది ఇపుప డు ఆన్సలైన్స సిసటమ్ 

(FoSCoS) నుండి నిలిప్లవేయబడింది. నేను ఏ చరా  తీసుకోవాలి? 

జవాబు: ఒకె రక్మైన్ వాా రర వర్వగల కారణంగా ‘సరలయర్' మరియు/లేదా 'మారక టర్' 

వాా రర వర గం తప్టంబర్ 16, 2021 నుండి నిలిపివేయబడింది. 'సరలయర్' మరియు/లేదా 

KoB లైతన్స్  ప్కింద ఇరప టికే ఉన్ో  FSSAI లైతనీ్  అదే KoB ప్కింద వారి లైతన్స్  

ఇరప టికీ ప్పన్రుదధరించబడవచుి , కానీ లైతన్స్ /రిజిష్టేట్ న్సను సవరించడం అవసరం. 

ప్రశ్న 116. ఎదైన్ ఆహర వాా పారకరు దేశీయ మరియు ఎగుమతి మారెక ్ కోసం 

ఆహార రదారా్వల త్యారీ/వాా పారంలో పాల్గ ంటే, FSSAI లైసెను్  దరఖాసుు 

కొరకు త్గిన్ వరగం ఏది? 
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జవాబు: దేశీయ మారక ్ మరియు ఎగుమతి కోసం ఆహార రదార్వథల 

తయారీ/వాణజాా నికి సంబంధంచిన్ ఆహర వాా రరక్రలాు, తగిన్ 'మానుా ఫాా కి్ రింగ్' 

ప్ూప్ హెడ్ కింద మరియు 'ఎగుమతిదారు' వస్ర గం కింద FSSAI లైతన్స్  పందడం 

అవసరం. ఒకె ప్రంగణం నుండి ఆరరే్ చేే ాతగిన్ వాా రర వర గం కోసం FoSCoS 

దాా ర్వ ఒకే లైతన్స్  కొరకు దరఖాసాు చేయాలి. 

ప్రశ్న 117. e-కామర్న్  సంసా / ఆహర వాా పారకరు ఎవర్ల? 

జవాబు: e-కామర్్  సంసథ లేదా e-కామర్్  ఆహర వాా రరక్ర”ాస్ అంటే డిజిటల్ లేదా 

ఎలష్టకాటనిక్ట్ సదురయం లేదా ఎలష్టకాటనిక్ట్ వాణజా ం కోసం స్రల ్ఫారమ్ నిరా హంచే వా కి,ా 

కానీ మారక ్స్పేల స్ e-కామర్్  ఎంటిటీలో అమమ కానికి వసాువులు లేదా ేవలు అందించే 

విప్కేతను క్లిగి ఉండదు యజమాని, నిరా హంచే లేదా, ఇందులో వసాువులు లేదా 

ేవలు ఆహార భ్ప్దత మరియు ప్రమాణాల చటటం, 2006లోని తక్షన్స 3(j) మరియు 3(n) 

కింద నిరా చించబడాడయి, అంటే “ఆహార”స్ మరియు “ఆహార వాా రరం యొక్క  

నిరా చన్ం”. 

ప్రశ్న 118. నా ఆహార వాా పార ప్రసుుత్ టర్నన వర్న/ామరాా ం ప్రకారం నేను FSSAI 

రిజిస్ట్ేటషన్స లేదా  ే ట్  లైసెన్స్ కు అరుత్ కలిగి ఉనాన ను: నేను ఉన్న త్ వరగం 

లైసెన్స్  అంటే  ే ట్  లైసెన్స్  లేదా సెంప్టల్ద లైసెన్స్  కోసం దరఖాసుు 

చేయవచ్చా ? 

జవాబు: ఆహర వాా రరక్రలాు తమ అరహత వర గం ప్కింద రిజిష్టేట్ న్స లేదా లైతన్స్  కోసం 

దరఖాసాు చేసుకోవాలని సూచించబడింది; అయిన్రప టికీ, ఒక్ ఆహర వాా రరక్ర ా

సా చఛ ందంగా వారి అరహత క్ంటే ఎకుక వ లైతన్స్  కేటగిరీ కోసం దరఖాసాు 

చేసుకోవాలనుకుంటే, అతను ఆ లైతన్స్  వర గంతో 

సంబంధంచిన్ ్రత్తలు మరియు సమమ తి వంటి అనిో  ఇతర అవసర్వల నెరవేరుప కు 

లోబడి దరఖాసాు చెయుటకు అనుమతించబడింది. 

ప్రశ్న 119. నేను నా ఆహార వాా పారం కోసం FSSAI రిజిస్ట్ేటషన్స కలిగి ఉన్న  

త్యారీదార్లని. నేను నా ఉత్ప తిు లేబుల్దలపై FSSAI రిజిస్ట్ేటషన్స న్ంబర్న 

[2xxxxxxxxxxxx] ప్రకటించ్చలా? 

జవాబు: అవును, ఆహార భ్ప్దత మరియు ప్రమాణాల (రా కేజింగ్ మరియు లేబులింగ్) 

రగుా లే్న్స, 2011లోని నిబంధ్న్ 2.2.1.7 లొ పేరొక న్ో  తప సిఫికే్న్సల ప్రకారం చిన్ో  

ఆహర వాా రరక్రలాు ూడా ఉతప తి ా లేబుల్లై FSSAI రిజిష్టేట్ న్స న్ంబర్ 

[2xxxxxxxxxxxx] ని ప్రక్టించాలి. కాని FSSAI రిజిష్టేట్ న్స న్ంబర్ ని ఉతప తి ాలేబుల్ ై 

ప్రక్టించడం కోసం ఉతప తి ాలేబుల్ ై లైతన్స్  అనే రదానిో  రిజిష్టేట్ న్స అనే రదంతో 

భ్రీ ాచేయ వలయును. 

ప్రశ్న 120. రిపాా కర్న ఆహర వాా పారకరులు లైసెన్స్  కోసం దరఖాసుు చేసుకునే 

సందరభ ంలో త్యారీదార్లల నుండి NOCని జత్చేయడం త్రప నిసరి? 

జవాబు: ఒక్వేళ, రిరా క్ర్ ఆహర వాా రరక్ర ాఅసలు తయారీదారు పేరును ఉతప తి ా

లేబుల్ై ప్రదరిశ ంచాలనుకుంటే, అతను/ఆమ తయారీదారు నుండి NOC పందాలి 

మరియు లైతన్స్  కోసం తరప నిసరి రప్తంగా జతచేయాలి, ఇంకా, ఒక్వేళ రిరా క్ర్ 

ఆహర వాా రరక్ర ా FSS చటటం, 2006, నియమాలు మరియు దాని ప్కింద ఉన్ో  



25 
 

నిబంధ్న్లు ప్రకారం ఆహార ఉతప తికాి సంబంధంచిన్ సమమ తిని క్లిగి ఉండి మరియు 

తయారీదారు పేరు బదులు లేబుల్ ై అతని <FBO పేరు> ప్రదరిశ ంచాలనుకుంటే, 

దరఖాసాు చేేటప్పప డు అతను తన్ లెటర్ హెడ్ై హామీ ఇవాా లి. అండర్టేకింగ్ 

సమరిప ంచిన్ రక్షం లొ రిరా క్ర్ ఆహర వాా రరక్ర ా ను తయారీదారు నుండి NOC 

అవసరం నుండి మన్హాయించబడవచుి . 

ప్రశ్న 121. ఆహర వాా పారకరు మునిసిరల్ద కార్కప రేషన్స [ప్రభుత్ా  సంసా] దాా ర్వ 

సరఫర్వ చేయబడిన్ ప్తాగునీటిని ఆహారంలో ఒక రదారంా గా ఉరయోగిసుుంటే, 

అపుప డు వార్ల లైసెన్స్  దరఖాసుు చేసుున్న పుప డు నీటి రరీక్ష నివేదికను 

త్రప నిసరి రప్త్ంగా జత్చేయాలి? 

జవాబు: కాదు. మునిసిరలిటి కారొప రే్న్స [ప్రభుతా  సంసథ] దాా ర్వ సరఫర్వ చేయబడే 

ప్తాగునీటిని ఉరయోగిసాున్ో  ఆహార వాా రర నిరా్వ హకులు లైతన్స్  కోసం దరఖాసాు 

చేయడానికి నీటి రరీక్ష నివేదిక్ రప్తం స్స్తథ న్ంలో వాణజా  ఉరయోగం కోసం నీటి సరఫర్వ 

బ్లలులలను జతచేయవచుి . 

 

ప్రశ్న 122. ఆహార వాా పార నిరా్వ హకులు మాల్ద/కమరియిల్ద హబ్/మారెక ్ లేదా 

ఏదైనా స్ట్పైవే్ అధకార్లలు మొదలైన్వి దాా ర్వ సరఫర్వ చేయబడిన్ నీటిని 

ఆహారంలో ఒక రదారంాగా ఉరయోగిసుుంటే, అపుప డు లైసెన్్స  కోసం దరఖాసుు 

కొరకు నీటి రరీక్ష నివేదికను జత్చేయడం త్రప నిసరి? 

జవాబు: అవును. అయిన్రప టికీ, మాల్/క్మరియిల్ దాా ర్వ సరఫర్వ చేయబడిన్ 

ప్తాగునీటి సరఫర్వను ఉరయోగించే ఆహార వాా రర నిరా్వ హకులు హబ్/మారక ్ లేదా 

ఏదైన్న ష్టైవే్ అధకారులు నుండి పందిన్ నీటి రరీక్ష నివేదిక్ను లైతన్స్  కోసం 

తరప నిసరి రప్తంగా [KOB వారీగా సూచించిన్ విధ్ంగా] జతచేయవచుి . 

మాల్/క్మరియిల్ హబ్/మారక ్ లేదా ఏదైన్న ష్టైవే్ అధకారులు ఇచిి న్ నీటి రరీక్ష 

నివేదిక్న్ రప్తాలు ఒక్ సంవత్ రం క్ంటే రతవి కాూడదు.  

ప్రశ్న 123. ఆహారంలో ఒక రదారంా గా ఉరయోగించిన్టజయతే, ప్తాగునీటిని 

రరీక్షంచవలసిన్ ప్ీక్వా నీ్  ఎంత్? 

జవాబు: ఆహారంలో ప్తాగునీటిని ఒక్ రదారధం ఉరయోగించే ఆహార వాా రర్వలు, ప్రతి 

ఆరి థక్ సంవత్ రంలో క్నీసం ఒక్క స్తరైన్న BIS IS 10500 [రేడియో యాకి టవ్ రర్వమత్తలు 

మన్హా ] కోసం  మరియు రండు నీటి న్మూన్నల రరీక్షల మధ్ా  క్నీసం ఆరు నెలల 

గాా ప్తో  నీటిని రరీక్షంచాలి. 

ఇంకా, ముని్ రల్ కారొప రే్న్స [ప్రభుతా  సంసథ] దాా ర్వ సరఫర్వ చేయబడు ప్తాగునీటిని 

ఉరయోగించే ఆహార వాా రర నిరా్వ హకులు నీటి బ్లస్లుల రికారుడల నిరా హణకు లోబడి ఈ 

అవసరం తరప నిసరి కాదు. 

మాల్/క్మరియిల్ హబ్/మారక ్ లేదా ఏదైన్న ష్టైవే్ అధకారులు దాా ర్వ సరఫర్వ 

చేయబడిన్ ప్తాగునీటిని ఉరయోగించే ఆహార వాా రర్వలు పేరొక న్ో  ప్ఫ్టకెా నీ్  ప్రకారం 

ఈ అధకారుల నుండి నీటి రరీక్ష నివేదిక్ను పందాలి. 
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ఈ నీటి రరీక్ష నివేదిక్ లైతన్స్  కోసం దరఖాసాు చేసాున్ో ప్పప డు (తరప నిసరి రప్తంగా) 

అవసరం మరియు ఫుడ్ ేఫ్టట ఆఫ్టసర్ లేదా థర్ డ రరీట ఆడి్ ఏజనీ్ /ఆడిటర్కి 

తనిఖీ/ఆడి్ సమయం లొ సమరిప ంచాలి. 

ప్రశ్న 124. నిరీతీ్ సమయంలోగా లైసెన్ి ంగ్/రిజిసటర్న అథారిటీ నుండి నాకు 

ఎటువంటి ప్రతిసప ందన్ ర్వకపోతే నేను లైసెన్స్  / రిజిస్ట్ేటషన్స ఎపుప డు 

ొందుతాను? 

జవాబు: నిరీతీ సమయం లొ సంబంధత రిజిసటరింగ్/లైతని్ ంగ్ అధకారుల నుండి 

ఎలాంటి సప ందన్ ర్వన్టలయితే, ఆహార భ్ప్దత మరియు ప్రమాణాలలో (ఆహారం యొక్క  

లైతని్ ంగ్ మరియు న్మోదు వాా రర్వలు) రగుా లే్న్స, 2011, నిబంధ్న్లు ప్రకారం 

రిజిష్టేట్ న్స సరి టఫికెటుల మరియు లైతన్స్ లు FSSAI ఆర డర్ 

నెం.15(31)2020/FoSCoS/RCD/FSSAI 24 May, 2021 అనుసరించి సా యంచాలక్ంగా 

రూపందించ బడును (Auto generate). 

ప్రశ్న 125. నా్య ప్ాసా్య టికల్్ద  మరియు సంబంధత్ ఆహార ఉత్ప త్తులు 

త్యారీకి ఏ ఆహార వరగం FSSAI లైసెన్స్  అవసరం? 

జవాబు: ఆర్నగా  సపిలమం్్ , నా్య ప్టాసాూ టిక్ల్్  ప్రతేా క్ ఆహార వినియోగం కోసం 

ఆహారం, ప్రతేా క్ వైదా  ప్రయోజన్ం కోసం ఆహారం, ఫంక్షన్ల్ ఫుడ్ మరియు న్వల 

ఆహారం కింద క్వర్ చేయబడిన్ ఆహార ఉతప తా్తల తయారీ, FSSAI ఆర డర్ 

న్ం.15(31)2020/FoSCoS/RCD/FSSAI 16 తప్టంబర్, 2021 ప్రకారం తంప్టల్ లైతన్స్  

వర గం రరిధలోకి వసాుంది. 

ప్రశ్న 126. నేను బహుళ ఉత్ప త్తుల కోసం మానుా ఫ్యా కా రింగ్ రకం లైసెన్స్  

కోసం దరఖాసుు చేాను. అయతే, కొనిన  ఉత్ప త్తుల కు సంబందించి లైసెని్ ంగ్ 

అథారిటీ లేవనతిున్ ప్రశ్న లకు నేను సంత్ృప్లుకరమైన్ సమాధానానిన  

అందించలక పోయాను. నా లైసెన్స్ ని త్ా రగా ొందడానికి నేను ఏమి చేయాలి? 

జవాబు: బహుళ ఉతప తా్తల కోసం లైతన్స్  కోసం దరఖాసాు చేసుకున్ో  మరియు కొనిో  

ఉతప తా్తల కు సంబందించి ప్రశ్ో లను ఎదురొక ంటున్ో  తయారీదారులు, అపిలకే్స్న్ల 

వేగవంతమైన్ ప్రతసింగ్ కోసం అపిలకే్న్స నుండి ఆ ఉతప తా్తలను తొలగించవచుి . 

తొలగించబడిన్ ఉతప తా్తలు, అవసరమైతే, జారీ చేయబడిన్ లైతన్స్ ని సవరించడం 

దాా ర్వ దరఖాసాు చెసుకొవచి , సవరణ రుసుము రూ. 1000 మాప్తమే. మరినిో  వివర్వల 

కోసం దయచేసి ఈ వి్యంలో జారీ చేయబడిన్ FSSAI సలహా సంఖ్ా  RCD-

01002/1/2021-రగుా లేటరీ FSSAI డితంబర్ 16, 2021 ను చూడండి. 

ప్రశ్న 127. నా FoSCoS యూజర్న-ID లేన్పుప డు నేను FoSCoS పోరటల్దకి ఎలా లాగిన్స 

చేయగ్లను? 

జవాబు: FoSCoS పోరటల్కి లాగిన్స చేయడానికి ఆహార వాా రర నిరా్వ హకులు వారి 

లైతన్స్ /రిజిష్టేట్ న్స న్ంబర్ లేదా అపిలకే్న్స రిఫరన్స్  న్ంబర్ మరియు ఇరప టికే ఉన్ో  

రస్వర్ డ వాటిని ఉరయోగించవచుి . మరినిో  వివర్వల కోసం దయచేసి ఈ వి్యంలో 

జారీ చేయబడిన్ FSSAI ఆర డర్ని న్ం.15(31)2020/FoSCoS/RCD/FSSAI 25 న్వంబర్, 2021 

చూడండి. 
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ప్రశ్న 128. దిగుమతి చేసుకున్న  ఆహార ఉత్ప త్తుల త్దురరి ఆహార వాా పార 

కారా కలాపాలకు దిగుమతిదార్ల (importer) ఆహార వాా పార వరగం ప్కింద 

తిసుకున్న  FSSAI లైసెన్స్  సరిపోత్తందా? 

జవాబు: సరిపదు. దిగుమతిదారు ఆహార వాా రర వర గం ప్కింద తిసుకున్ో  FSSAI 

లైతన్స్  దేశ్ంలోకి ఆహార రదార్వథలను దిగుమతి చేసుకోవడానికి మాప్తమే.  దిగుమతి 

చేసుకున్ో  ఆహార ఉతప తా్తల యొక్క  తదురరి ఆహార వాా రర కారా క్లారలను 

నిరా హంచడం కోసం ఆహార భ్ప్దత మరియు ప్రమాణాల చటటం, 2006 నిబంధ్న్ 3(n) 

కింద నిరా చించిన్ విధ్ంగా, ఆహార వాా రర నిరా్వ హకులు లైతన్స్  సవరణ యొక్క  

దాా ర్వ అటువంటి అనిో  సంబంధత రకాల వాా రర్వలను ఆమోదింర 

చెసుకొవలెయును. 

ప్రశ్న 129. నేను నా ఆహార వాా పార విభాగానిన  మర్కక ప్రదేశానికి 

మార్వా లనుకుంటునాన ను. నేను ఇరప టికే ఉన్న  లైసెన్స్  న్ంబర్న ని కొత్ు  ా ా న్ం 

కోసం కలిగి ఉండగ్లనా? 

జవాబు: అవును, ఆహార వాా రర్వలు తమ ప్రసాుత లైతన్స్ /రిజిష్టేట్ న్స చిరున్నమా 

మారిి న్ తరా్వ త FoSCoS పోరటల్లో సవరణ అపిలకే్న్స కోసం దరఖాసాు చేయడం దాా ర్వ 

లైతన్స్  న్ంబర్ అలాగే ఉంచుకోవచుి . మరినిో  వివర్వల కోసం దయచేసి ఈ 

వి్యంలో జారీ చేయబడిన్ FSSAI ఆర డర్ నెం. RCD-01001/4/2021-రగుా లేటరీ-FSSAI 

30 తప్టంబర్, 2021 చూడండి. 

ప్రశ్న 130. FoSCoS యొకక  అధకారిక URL ఏమిటి? 

జవాబు: FoSCoS యొక్క  అధకారిక్ URL https://foscos.fssai.gov.in. ఏదైన్న ఇతర వబ్

సై్లో వివర్వలను లేదా ఏదైన్న డబుు  సమరిప ంచవదన్ి FBOలకు సూచించబడింది. 

ఇంకా, అధకారిక్ FoSCoS వబ్సై్ కాకుండా ఇతర వబ్సై్లకు సంబంధంచిన్ 

అభ్ా ర థన్/ఫిరా్వ దు/ఆంద్యళన్ FSSAI అలరించదు. 

ప్రశ్న 131. FSSAI అప్డే్లు/ఆరర్్నలు/సలహాల మొదలైన్వి గురించి ఆహార 

వాా పార నిరా్వ హకులు మరియు వినియోగ్దార్లలు ఎలా తెలుసుకోవచుా ? 

జవాబు: ఇటీవలి FSSAI జారీ చేసిన్ న్వీక్రణలు/ఆర డరుల/సలహాలు మొదలైన్వి తనిఖీ 

చేయడానికి ఆహార వాా రర నిరా్వ హకులు (FBOs) మరియు వినియోగదారులు 

https://fssai.gov.in/advisories.phpని సందరిశ ంచవచుి  లేదా ఫుడ్ ేఫ్టట క్నెక్ట్ ట యాప్  

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

లలో  డౌన్సలోడ్ చేసుకోండి. 

 

 

 

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

