
 இடம் / Place: Madurai

 நாள் / Date: 02/01/2018

த ழ்நா அர
த ழ்நா உண பா காப் மற் ம் ம ந் நிரவ்ாகத் ைற

உண பா காப் ரி
Government of Tamil Nadu

Tamil Nadu Food Safety and Drug Administration Department
(Food Safety Wing)

இந் ய உண பா காப் மற் ம் தரங்கள் ஆைணயம்
ப சான் தழ்/Registration Certificate

உண பா காப் மற் ம் தரங்கள சட்டம் ழ் வழங்கப்ப ம் ப

Food Safety and Standards Authority of India
Registration under Food Safety and Standards Act, 2006

(See Regulation 2.1.1 (5)) - ஒ ங் ைறகள் பாரக்்க

ப  எண் /Registration No.   2 2 4 1 8 5 7 1 0 0 0 0 0 2

1. உண வணிகரின் ப ெபற்ற அ வலகத் ன
ெபயர் மற் ம கவரி
Name & Registered Office Address of Licensee:

SRI SIVAPRIYA FOODS / UMA
DOOR NO 4B/1, SUBAYDHAR THOPPU, PANGAJAM
COLONY, MADURAI, Madurai Corporation Ward-54,
Madurai (Tamil Nadu), - 625009

2. அங் கரிக்கப்பட்ட வணிக கவரி இடம்
Address of location where food business is
conducted / premises:

DOOR NO 4B/1, SUBAYDHAR THOPPU, PANGAJAM
COLONY, MADURAI, Madurai Corporation Ward-54,
Madurai (Tamil Nadu), - 625009

3. வணிகத் ன் வைக / Kind of Business: Marketer
Manufacturer/Processor

4. நிழற்பட அைடயாள அட்ைட / Photo Identity
Card :

Aadhaar Card

1. இந்த ப சச்ான் உண பா காப் ச் சட்டம் ன் ழ் அசச்ட்டத் ன் சட்டப் ரி க க் ட்பட் வழங்கப்ப ற
இத டன் இைணக்கப்பட் ள்ள ெசய்யக் யைவ மற் ம் ெசய்யக் டாதைவகைள உண வணிகர் கண் ப்பாக
கைட க்கேவண் ம் / This Registration Certificate is issued under and is subject to the provisions of FSS Act, 2006.
Do’s and Don’t attached herewith must be complied by the petty food business operator.

2. இ உண வணிகம் நடத் வதற்கான ெவ ம் ப சச்ான் மட் ேமயா ம் ேம ம் உண வணிகம் நைடெப ம்
கட்டைமப் ற் அளிக்கப்பட்ட ேநரம் மற் ம் காலத் ல் கட்டைமப் ற் சட்ட ரவ் நிைலேயா உரிைமயாளராக உள்ள
உண வணிக க் சாதகமாக வணிக அைமப் ன் எந்தெவா சட்ட ரவ்மான உரிைமேயா இப்ப சான் தழ்
அளிப்பதற் ல்ைல / This is merely a Registration Certificate for running a food business & it does not by itself bestow
any legality or confer any right on the structure in favor of the owner so far the date & time of existence of the
structure in which this food establishment is located.

Validity of Registration Certificate / ப சச்ான் ன் ெசல்லத்தக்க காலவைரயைற

From 02 01 2018 To 01 01 2020

Validation And Renewal / ெசல்லத்தக்க ம் ப் த்த ம்

ப் த்தல் ேத
Issue / Renewal Date

ெசல்லத்தக்ககாலஅள
Period of Validity

ெச த்தப்பட்ட உரிம
கட்டணம்

Registration Fee Paid
(In Rs.)

ப  அ வலரின் ைகெயாப்பம்
Signature of Registering

Authority

02/01/2018 2 Year(s) 200

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.



ப அ வலரின் ைகெயாப்பம் த் ைர டன்

Annexure

த ழ்நா  அர
த ழ்நா  உண  பா காப்  மற் ம் ம ந்  நிரவ்ாகத் ைற

(உண  பா காப்  ரி )
Government of Tamil Nadu

Tamil Nadu Food Safety and Drug Administration Department
(Food Safety Wing)

இந் ய உண  பா காப்  மற் ம் தரங்கள் ஆைணயம்
ப  சான் தழ்/Registration Certificate

உண பா காப் மற் ம் தரங்கள சட்டம் ழ் வழங்கப்ப ம் ப

Food Safety and Standards Authority of India
Registration under Food Safety and Standards Act, 2006

(See Regulation 2.1.1 (5)) - (ஒ ங்  ைறகள் 2.1.1. (5) பாரக்்க)

ப  எண் / Registration No.:22418571000002

Detail(s) of Food Item

Sl. No. Food Item(s)
1 15 - Ready-to-eat savouries
2 16 - Prepared Foods
3 05 - Confectionery


