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खाद्य प्रषिषि तथा गुण षनयन्रण कायाालय
षिराटनगर, मोरङ्ग
खाद्य/दाना उद्योगको अनुज्ञा पर षलनको लाषग उद्योगले षनिेदन साथ पेश गनाु पने आिश्यक
कागजातहरः
१. उद्योग दर्ता प्रमतण (पत्र घरे लु र्थत सतनत उद्योग वत उद्योग बिभतगमत) को फोटोकपी १ थतन
२. PAN दर्ता प्रमतण पत्रको फोटोकपी १ थतन
३. प्रोपरतइटर/ उद्योगपर्ीको नतगररकर्त प्रमतण पत्रको फोटोकपी (सतझेदतर: १ थतन फमाको हकमत सिैको
नतगररकर्त प्रमतण पत्रको फोटोकपी- १/१ थतन)
४. उद्योगको कतम कतरितहीको लतबग बिम्मत बलने ब्यबि उद्योगपर्ी भन्दत फरक भएमत बिम्मत बलने
व्यबिकोनतगररकर्त प्रमतण पत्रको फोटोकपी १ थतन
५. उद्योगको कतम कतरितहीको लतबग बिम्मत बलने ब्यबि उद्योगपर्ी भन्दत फरक भएमत बिम्मत बलने ब्यबिलतई
उद्योगपर्ीले बदइएको अबतर्यतरी नतमतको कतगि १ थतन
६. उद्योगको कतम कतरितहीको लतबग बिम्मत बलने ब्यबिको पतसपोटा सतईि फोटो २ थतन
७. दध
ु र्थत दग्ु ध पदतथा (डेरी, प्र.बपउने पतनी, िसु , प्रशोबधर् र्ेल/ बघउ, िेिी फूड, मतछत/ मतसु उद्योगको
हकमत उद्योगको Technical report (प्रतबवबधक प्रबर्वेदन): (उद्योगको नतम, ठे गतनत, पृष्ठभमु ी, उद्देश्य,
उत्पतदन उपकरणहरुको नतम, क्षमर्त, स्पेबशबफके सन सबहर् बडटेल, उत्पतबदर् िस्र्क
ु ो िनतउने बिबध, गणु
बनयन्त्रण ब्यवस्थतपन, सरसफतई ब्यवस्थतपन, िनशबि बिवरण आबद सबहर् उल्लेबिर्)
८. उद्योगको उत्पतदन मेबसनरीहरु आउने गरर बिचेको फोटो बप्रन्टआउटहरु
९. ब्रतण्ड दर्ता प्रमतण पत्रको फोटोकपी १ थतन
१०. कम्पनी रबिष्टर दर्ता प्रमतण पत्रको फोटोकपी १ थतन
११. उत्पतबदर् वस्र्हु रुको ितबल लेवल/ रे पर (लेवलमत, ितद्य िस्र्क
ु ो नतम, उत्पतदकको परु त ठे गतनत, ब्यतच न.ं ,
उत्पतदन बमबर्, उपभोग गरर सक्नु पने बमबर्, संबमश्रण गररएको कच्चत पदतथा, मल्ू य, र्ौल वत आयर्न, रंग र
परररक्षी प्रयोगगना स्वीकृ र् भई प्रयोग गररएको भए सोको नतम, ब्रतण्ड नतम आबद उल्लेि गररएको हुनु पने)
१२. उत्पतबदर् वस्र्क
ु ो प्रयोगशतलत बिश्लेषण प्रबर्वेदन
१३. उत्पतबदर् वस्र्हु रुको नमनु त
नोटः उद्योगको प्रबर्कृ यत सहमबर् बलदत उद्योगले बस.नं ७ मत उल्लेि भए िमोबिमको टेबक्नकल प्रपोिल घरे लु
र्थत सतनत उद्योग कतयतालय / बवकतस सबमबर्को कतयतालयको पत्र सतथ पेश गनापु ने छ ।
थप जानकारीको लाषगः
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