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[ લાર્િક ફૃ|.12 રાખથી ઓછું ટનનઓલય ધયાલતા  ખાણી-ીણીનાું નાના ધુંધાથીઓ/પેયીમાઓ (ેટ્ટી ફુડ બફઝનેળ ઓયેટય)  ભાટે ] 
(રાગ ુડત ુશોમ તે  ભાું √ કયવુું ) 
: વ્મલવામ નો પ્રકાય :  
 કામભી/શગંાભી સ્ટોર ધાયક    પેયીમા -શયતા/પયતા રાયીલાા  
 ઘયઘયાઉ કેન્ટીન/ઢાફા લાાઓ   નાસ્તાના છુટક લેાયી/ચાની દુકાન  

 ઉત્ાદક/પ્રોવવેય-લાર્િક રૂ|.૧૨ રાખ થી ઓછુ લાર્િક ટનઓલય ધયાલતા શોમ તલેા જ  

 યીકેય / પયીથી કેીંગ કયનાય / યી રફેરીંગ કયનાય 

 ધાર્ભિક ભેાલડા /અન્મ ભેાભા ંગોઠલરે ખાધ ચીજના ંસ્ટોર ર્લગેયે  

 દૂધ ઉત્ાદકો / ર્લકે્રતા - કે જેઓ ડેયી વશકાયી વોવા.ના વભ્મ નથી 
 ઢાફા   ભાછરી/ભાવં/ભયઘા-ં ની દુકાન / લચેનાય   અન્મ, ર્લગતો દળાાલલી : 
           

 (એ) અયજદાયનુ ં/ ઢેીનુ ંનાભ : ____________________     __ 

 (ફી) શોદ્દો :  સ્લતતં્ર  બાગીદાય    ભાલરક      વલચલશ્રી - ડેયી વશકાયી ભડંીઓ  
                       અન્મ ( કૃા કયી ર્લગતો દળાાલો) : 
 (વી) અયજદાયની ઓખનો ભાન્મ પયુાલો :______________________________________________________________  

 [ પોટો આઇડેન્ટીટી કાડા જેલા કે આધાય કાડા, ાવોટા , ડ્રાઇલીંગ રાઇવન્વ, ચુટંણી ઓખકાડા, લગેયેની ખયી નકર જોડલી ] 
 (ડી) ત્ર-વ્મલશાયનુું વયનામ ુ: (કામભી યશઠેાણનુું વયનામ)ુઘયનુું  
               

 ટેરી.ન ં:      ભોફાઇર ન.ં:      

 પેક્વ ન ં :     ઇ-ભઇેર:      

 [નોંધ: જે કકસ્વાભા ંનફંય(ઓ) ી.ી. અથલા કોભન નફંય (ઓ) શોમ, તભેા વંકા  ભાટેના ંવ્મક્ક્તનુ ંનાભ ણ દળાાલવ ુ] 
 (ઇ) ખાધચીજનો વ્મલવામ કયલાનો શોમ તે સ્થની ર્લગતો (ેઢીના નાભ વાથેનુું વયનામ ુ) : દુકાનનુું  
               

 (એપ) જે ખાદ્યચીજનુું ઉત્ાદન અથલા લેચાણ કયલાનુું શોમ તેની સચુી : 
ક્રભ ખાધ દાથનનો પ્રકાય જથ્થો ( કકગ્રા પ્રર્તકદન અથલા 

ભેટ્રીક ટન પ્રર્ત  લનભાું ) 

 ક્રભ ખાધ દાથનનો પ્રકાય જથ્થો ( કકગ્રા પ્રર્તકદન અથલા 
ભેટ્રીક ટન પ્રર્ત લનભાું ) 

       

       

       

         જફૃય જણામે અરગ કાગ ભાું ર્લગતો બયી વાથે બફડવુ 

           (જી) ખાધચીજનાું લેંચાણથી થત ુલાર્િક કુર લેંચાણન ુવયલૈય,ુ જો લેાય ચાલ ુશોમ, તેભજ આલક અંગેનાું આધાય પયુાલા 

                 દળાનલતા દસ્તાલેજો બફડલા (*યીન્યઅુરનાું કકસ્વાભાું) ____________________  

           (એચ) નલો વ્મલવામ શોમ તો ળફૃ કયલાની તાયીખ :    

         (આઇ) વીઝ્નર વ્મલવામ ભાટે લન દયમ્માન લેાય ળફૃ કયલાનો અને ફુંધ કયલાનો વભમગાો :     થી    

        (જે) ાણી પયુલઠાનો સ્ત્રોત          જાશયે યુલઠો    ખાનગી યુલઠો     કોઈણ અન્મ સ્રોત  

      (કે)ખાધચીજ નાું ઉત્ાદન ભાટે શ ુ ર્લદ્યતુ ળક્તતનો ઉમોગ થામ છે?  શા   ના 

        જો શા તો કૃા કયી ચોક્ક્વ ( શોવા ાલાય ) / ભજુંયી ભેલરે ર્લધતુ રોડની ર્લગત દળાાલો: ____________ 

      (એર) હુું / અભે ફૂડ વરાભતી અને ધોયણો (યલાના અને યજીસ્ટે્રળન) યેગ્યરેુળન્વ, 2011 ની જોગલાઈ અનવુાય યજીસ્ટે્રળન પી ફૃ. ....................../- 

સપુ્રત કયેર છે) 

 ડીભાન્ડ ડ્રાફ્ટ ન.ં    ેએફર ટુ: Rajkot Municipal Corporation  યોકડા (આયોગ્મ ળાખા, યા.મ્ય.ુકો. ની યવીદ વાભરે યાખલી) 
(યવીદ ન:ં-      તા.:-   )     

                   (અયજદાય ની વશી) 
  યીળીષ્ટ - ૧ 

ફાુંશધેયી 
 

 

હુ,ં શ્રી/કુભાયી/શ્રીભર્ત       , શ્રી       ના 
તુ્ર/તુ્રી, યશલેાવી :              આથી 
અભાયા ધભા પ્રભાણે પ્રર્તજ્ઞા રઇ વોગદંલુાક જાશયે કરૂ ંછુ ંકે, અભાયા દ્વાયા યુી ાડલાભા ંઆલરે ઉયોક્ત ભાકશતી અન ેર્લગતો અભાયી જાણ મજુફ ખયી 
અન ેવત્મ છે. ર્લળેભા,ં હુ ંજાશયે કરૂ ંછુ ં કે અભાયા દ્વાયા વચંારન ભાટે પ્રસ્તાર્લત ખાદ્યચીજનો ધધંો/લેાય એ ખાદ્ય વરાભર્ત અને ભાનક અર્ધર્નમભ, 

ર્નમભો,  ર્લર્નમભો કે ત ે શઠે ઘડલાભા ં આલતા તભાભ કામદાઓ તભેજ ટેા-કામદાઓ ની જોગલાઇઓનુ ં ખાવ કયીન ે નોંધણી અન ે યલાના 
અર્ધર્નમભોના ંળેડયરુ-૪ ભા ંદળાાલરે વાભાન્મ આયોગ્મપ્રદ ક્સ્થતી અન ેસ્લચ્છતા અંગેના ધોયણોનુ ંતભેજ કામદા શઠેના અર્ધકાયી દ્વાયા લખતોલખત 

આરે સચુનાઓનુ ંારન કયલાભા ંઆલળ.ે 

 
 
 

તાયીખ :      / /         

સ્થ : યાજકોટ        (અયજદાય ની વશી) 

અયજદાયનો 
તાજેતય નો 

ાવોટા વાઇઝ 
નો પોટોગ્રાપ 

ચોંટાડલો અને 
નીચે વશી કયલી 


