
ગજુરાત સરકાર
Government of Gujarat

Food And Drug Control Administration, Gujarat State

નોધંણી માણપ / REGISTRATION CERTIFICATE
[ િનયમન ૨.૧.૧(૫) ] / [See Regulation 2.1.1 (5) ]

ખા  સુર ા અને ધોરણો અિધિનયમ, ૨૦૦૬
Food Safety and Standards Act, 2006

નોધંણી માંક / Registration No. 2 0 7 1 7 0 1 8 0 0 0 3 0 1

1. ખા  યવસાયી નંુ નામ અને સરનામંુ
Name & Address of Food Business Operator

DWARKESH BEVERAGES / GAMBHIR
ASHVINKUMAR JAGMALBHAI
VERAVAL ROAD, OPP KHODIYAR
MARBLE, KODINAR, Veraval Patan
Municipality, Veraval Patan Municipality
(Gujarat), - 362725

2. ખા  યવસાય નુ સરનામંુ (જો લાગુ હોય તો)
Address of Food Business ( If Applicable )

VERAVAL ROAD, OPP KHODIYAR
MARBLE, KODINAR, Veraval Patan
Municipality, Veraval Patan Municipality
(Gujarat), - 362725

3. ધંધાનો કાર / Kind of Business Supplier
Manufacturer/Processor

4. અગાઉ,ખોરાક ભેળસેળ િતબંધક ધારાનો પરવાના માક(જો લાગુ હોય તો)
/Previous P.F.A. Licence No.(If Applicable)

No

5. ફૂડ સેફટી ટા ડડ એ ટ ૨૦૦૬ ની જોગવાઈઓ હેઠળ નોધંણી માણપ  આપવામા ંઆવે છે અને નોધંાયેલ ખા  યવસાયી એ રે યુલેશન 
૨૦૧૧ સાથે િનયમો અ વય ેની જોગવાઈ નુ, અવશ ્પાલન કરવ ૂપ શે
The Registration certificate is granted under and is subject to the provisions of Food Safety Regulation 2011 which must
be complied with by the Registered Food Business Operator.

6. ખા  યવસાયી એ ફૂડ સેફટી એ ડ ટા ડડ(ફૂડ િબઝનેસ લાઇસિ સંગ અને નોધંણી) ૨૦૧૧ રે યુલેશન ના ભાગ-૧ ના અનુસૂિચ-૪ મા ંજણાવેલ 
તમામ જોગવાઈઓ ને અનુસરવાની રહેશ.ે
Food Business operator shall follow/ practice all requirements mentioned in Part-I of Schedule-4 of Food Safety &
Standards (Licensing & Registration of Food Business) Regulation 2011.

આ ફ  નોધંણી માણપ  છે પરવાનો નથી.ત ેકોઇ િમલકત અથવા માળખુ ંઅથવા જમીન વગેર ેમાિલકપણા બાબતે
કોઇ હક આપત ુનથી અથવા અ ય કોઇ
This is merely a registration certificate and not a License.It does not bestow any property right or any other rights as
regards ownership of structure or land etc. or confer any right of ownership.

ભારતમાં કોઈપણ નોધાયેલ પેઢી/ યિ યે સેશ સ કોટ/હાઈ કોટ/ સુ ીમ કોટ વગેર ે ારા વખતોવખત ાર ેહુકમ બહાર પા ામા આવે તેનુ
પાલન કરવાનુ અને બંધન કતા રહેશે
Registered firm/ Person will be governed and abide by all orders issued as and when by any court constiued by law in
India Specifically Session court / High Court/ Supreme Court etc.

મા યતા / Validation

નોધંણી તારીખ / Registration Date : 23/11/2017

મા ય સમયગાળો / Period of Validity : 1 Year(s)

સુધી મા યતા / Valid Upto : 22/11/2018

ચુકવેલ નોધંણી ફી / Registration Fee Paid : Rs. 100

થળ / Place : Veraval Patan Municipality

તારીખ / Date : 23/11/2017

Disclaimer : 1 - This Registration Certificate is only to commence or carry on the food businesses and not for
any other purpose.

2 - This is an electronically generated Registration Certificate and does not require any signature.



Annexure

ગજુરાત સરકાર
Government of Gujarat

Food And Drug Control Administration, Gujarat State

નોધંણી માણપ / REGISTRATION CERTIFICATE
[ િનયમન ૨.૧.૧(૫) ] / [See Regulation 2.1.1 (5) ]

ખા  સુર ા અને ધોરણો અિધિનયમ, ૨૦૦૬
Food Safety and Standards Act, 2006

Registration No.: 20717018000301

Detail(s) of Food Item

Sl.No. Food Item(s)
1 14 - Beverages, excluding dairy products


