ZFHSM8 DCFGUZ5Fl,SF VFZMuIXFBF sO]0lJEFUf
5+SvcAc [ જુઓ વળવનમય ૨.૧.૩, અને વળવનમય ૨.૧.૭ ]
ખાધ શામતી અને માનક અવધવનયમ-૨૦૦૬ અંતગગત નળો રળાનો મેલળળા / રળાનો નળીનીકરણ કરળા માટે ની અરજી [આયાત વશળાય નાાં ]
વ્મલવામ નો પ્રકાય sH~ZH6FI[ V[S SZTF JW] HuIFV[ √ SZMPf
 ઉત્ાદન/ લર્ગિકયણ ગ્રેડીંગ વલગેયે વહશતની પ્રહિમા કયનાય

 દુ ધ એક્ઠુ કયનાય / ઠંડુ યાખનાય  કતરખાના  વોલ્લન્ટ એક્વટ્રેક્ટીંગ એકભ

 વોરલન્ટ એક્વટ્રેક્ટીંગ પ્રાન્ટ કે જે તેરીફીમા નું પ ૂલવ શુધ્ધીકયણ/પ ૂલવવરાણ ધયાલતુ શોમ  વોલ્લન્ટ એક્વટ્રેક્ટીંગ તેર શુદ્ધિકયણ પ્રાન્ટ  ેકેજજિંગ
 પ ૂન:રેફરીંગ (ોતાની ેહકિંગ અને રેફર્રિંગ શેઠ ત ૃતીમ ક્ષ દ્વાયા ઉત્ાહદત)  વંગ્રશ/ લખાય / વળતાગાય  છૂટક લેંચાણ  જથ્થાફંધ લેંચાણ
 વલતયક / પુયલઠાકાય  ખાધચીજનું યીલશન કયનાય  કેટયીંગ  ઢાફાકે અન્મ કોઇ ખાધચીજ લેંચાણ કેન્ર

 ક્રફ / ઉશાયગૃશ  શોટેર

 બોજનારમ  અન્મ, કૃમા સ્ષ્ટ કયવુ :-_______________________ ______________________
1. કંની / વંસ્થાનું નાભ :- _________________________________________________________
2. યજજસ્ટડવ ઓહપવનું વયનામું :________________________________________________________
3. યલાનો ભાંગેર જગ્માનુ વયનામુ :- _________________________________________________
4. વલવનમભની જોગલાઇ મુજફનાં તકવનકી ાયકાત ધરાળતા કાયગવ્યળસ્થાકનુાં નાભ, શોદ્દો, રામકાત તથા વયનામુ:નાભ :-________________________________________________________
મોગ્મતા : ___________________________________________________________
વયનામુ : _______________________________________________________________________
ટેરીપોન નં.:________________ ભોફાઇર નં.:____________ ઇ-ભેઇર :- __________________________________
પોટો ઓખકાડવ અને તેની વભાપ્તી તાયીખ _____________________________
5. રળાનાની રતોનુાં ાન કરળા માટે જળાબદાર વ્યક્તતનુાં નાભ ,શોદ્દો, વયનામુ વંકવ ની વલગતો (જો ઉયોક્ત િભાંક ૪ભાંથી અરગ શોમ તો) :નાભ :-________________________________________________________
વયનામુ : _____________________________________________________
ટેરીપોન નં.:________________ભોફાઇર નં.:____________ ઇ-ભેઇર :- ___________________________
પોટો ઓખકાડવ અને તેની વભાપ્તી તાયીખ _____________________________
6. ત્ર વ્મલશાય નું વયનામુ (જો ઉયોક્ત િભાંક-૩ થી અરગ શોમ તો) :- ______________________________________
7. ટેરી નં :__________ ,

ભોફાઇર નં.______________ પેક્વ નં :_____________ ઇ-ભેઇર:__________________________

8. (જે ખાધચીજનુાં ઉત્ાદન અથળા ળેચાણ કરળાનુાં ષોય તેની સુચી):અનુિભ

ખાધચીજનું નાભ

જથ્થો(હકરોગ્રાભ પ્રવતહદલવ / ભેટ્રીક ટન પ્રવત લવ)

- જો જરૂય જણામ તો અરગ ત્રકભા વલગતો બયલી
- જો શેરેથી ભાન્મ યલાનો ધયાલતા શોમ તો , છે લ્રા ૩ લવ દયમ્માન ઉત્ાહદત ખાધચીજ લસ્તુ નો લવલાય જથ્થો દળાવલલો.
9. (દરે ક ખાધચીજ ઉત્ાદનની સ્થાવત ક્ષમતા પ્રવતદદળશ) :_______________________________
10. ડેરી એકમો માટે :
(i) અયજદાયની ભાર્રકી/વ્મલસ્થાન ધયાલતા વભલ્ક ચીરીંગ વેન્ટય/ફલ્ક વભલ્ક ચીરીંગ વેન્ટય/વભલ્ક પ્રોવેવીંગ એકભ/વભલ્ક ેકેજીંગ એકભનું વયનામુ તથા
સ્થાવત ક્ષભતા ર્રટયભાં :અનુિભ

MCC/BMC નું નાભ અને વયનામું

સ્થાવત ક્ષભતા ( ર્રટય ભાં)

- જો જરૂય જણામ તો અરગ ત્રક જોડવુ
(ii) પ્રવતહદન ઉમોગભાં રેલાતો / વનમંત્રીત કયાતો દુ ધ નો વયે યાવ જથ્થો :- a. કવહશન ભોવભભાં:_________ b. કવદાય ભોવભભાં:__________
(iii) ઉત્ાદન કયાતી દુ ધની ફનાલટો અને તેની ઉત્ાદન ક્ષભતા (ટન પ્રવતલવ) :- 1)

2)

3)

11. વોરલન્ટ એક્વટ્રેક્ટેડ તેર. ડી ઓઇલ્ડ ભીર અને ખાધ રોટ ભાટે :- (i) પ્રસ્તાલીત ધંધાની ભાહશતી :તેર ધયાલતા

ફીજ,નટ, કેક

દાથવન ું નાભ

ભાંથી

વોરલન્ટ એક્વટ્રેક્ટેડ તેર. ડી ઓઇલ્ડ ભીર અને ખાધ રોટ
ક્રૂડ

તટસ્થીકયણ

તટસ્થીકયણઅને

શુધ્ધીકયણ

ખોડ

લનસ્વત તેર
ખાધ રોટ

યં ગવલશીનીકયણ

- જો શેરેથી ભાન્મ યલાનો ધયાલતા શોમ તો, છે લ્રા ૩ લવ દયમ્માન ઉત્ાહદત ખાધચીજ લસ્તુનો લવલાય જથ્થો દળાવલલો.:ii) કાયખાના / કાયખાનાઓના નાભ અને વયનાભા કે જેનો ઉમોગ વભરય કે વોરલંટ એક્સ્ટ્રેક્ટય દ્વાયા તેર ધયાલતા દાથો ભેલલા કે ઉત્ાદન
કયલાભા થતો શોમ અથલા વોરલન્ટ એક્વટ્રેક્ટેડ તેરના શુધ્ધીકયણ ભાટે કયલાભાં આલતો શોમ
12.

ઉયોગ માટે માંજુર થયે ઇેતરીક ોડ :- _____________________________________________

13.

શદરહુ એકમ વળશ્ેવણાત્મક પ્રયોગાલાની સુવળધા ધરાળે છે ? :-જો શા તો તેની વલગત :- ____________________________

14.

વળવનયમ-૫(૧)ની જોગળાય ષેઠલ રળાનો તબદી કરળાના અથળા નવળનીકરણ કરળાના દકસ્શામાાં રળાનાનો જરૂરી શમયગાલો(૧થી૫ ળવગ સુધી):-__________

15.

ભેં/અભોએ ખાદ્ય વરાભવત અને ભાનક વલવનમભો, ૨૦૧૧ ની જોગલાઇઓ મુજફ યલાનાની પી ની યકભ રૂ|

/-નીચે

દળાવવ્મા મુજફ બયે ર છે :- ડીભાન્ડ ડ્રાફ્ટ નં.:-____________ ેએફર ટુ :_____________
(અરજદાર/રળાનાની માાંગણી કરનાર અવધકૃત વ્યક્તતની શષી-વશક્કો)
રીીષ્ટ - ૧ (બાાંષધ
ે રી )
હ,ુ ં શ્રી/કુ ભાયી/શ્રીભવત

_________________________, શ્રી ______________________ના પુત્ર / પુત્રી, યશેલાવી :

____________________________________________________ આથી અભાયા ધભવ પ્રભાણે પ્રતીજ્ઞા રઇ વોગંદપુલવક જાશેય કરૂં છં કે ,
અભાયા દ્વાયા પુયી ાડલાભાં આલેર ઉયોક્ત ભાહશતી અને વલગતો અભાયી જાણ મુજફ ખયી અને વત્મ છે . વલળેભાં, હુ ં જાશેય કરૂં છં કે અભાયા દ્વાયા વંચારન
ભાટે પ્રસ્તાવલત ખાદ્યચીજનો ધંધો/લેાય એ ખાદ્ય વરાભવત અને ભાનક અવધવનમભ, વનમભો, વલવનમભો કે તે શેઠ ઘડલાભાં આલતા તભાભ કામદાઓ તેભજ
ેટા-કામદાઓ ની જોગલાઇઓનું ખાવ કયીને નોંધણી અને યલાના અવધવનમભોનાં ળેડયુર ૪ ભાં દળાવલેર વાભાન્મક આયોગ્માપ્રદ સ્સ્થતી અને સ્લંચ્છ_તા અંગેના
ધોયણોનું તેભજ કામદા શેઠ અવધકૃત કયે ર વ્મસ્ક્ત ધ્લાયા આેર સુચનાઓનું ારન કયલાભાં આલે છે તેભજ કયલાભાં આલળે .
(શષી-વશક્કો)

