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 આથી વડોદરા મહાનગરપા�લકા હદ િવ�તારમા ંઆવેલ કાય�રત સ�ંથાઓ �વી ક�, 

(૧) કોઇ ધધંો, વેપાર, ઉ%પાદન કરતી અથવા પ'કાર%વન ેલગ(ુ ંઅથવા િ*+ટ-ગ.ુ ંકોઇ કાય� કરતી અથવા બેક-ગ, 

વીમો, �ટોક અને શેર દલાલી અથવા િવનીમયનો ધધંો કરતી અથવા 1યવસાય કરતી અથવા કોઇ ધધંા વેપાર 
અથવા 1યવસાય અથવા ઉ%પાદનન ેલગ(ુ ં અથવા તેને આ.ષુ�ંગક અથવા તેને સહાયક કોઇ કામ કરતી 
સ�ંથાઓ તેમજ (હો4�પટલ, દવાખાના, �ચ7ક%સાલય, બ8ુ�ચ7ક%સાલય, *9િુત:હૃ અને તેવી બી< સ�ંથા સ7હત) 
કોઇ 1યવસાયી �ચ7ક%સક, �થપિત, ઇજનરે, 7હસાબનીશ, વેરા પરામશ=/ સલાહકાર અથવા બી? કોઇ તકિનક@ 
અથવા 1યવસાયી પરામશ=/સલાહકારની કાય�રત સ�ંથાઓ. 

(૨) ર<�B�શન મડંળ@/B�ટ@ (નફાના હ�( ુમાટ� અથવા તેવા હ�( ુવગર) કોઇ ધધંો, વેપાર અથવા 1યવસાય કરતા 
અથવા તેને લાગ( ુઅથવા તેને આ.ષુ�ંગક અથવા તેને સહાયક કોઇ કામ કરતા સખાવતી અથવા બી? B�ટ, 

(૩) કારખાના અિધિનયમ-૧૯૪૮ની જોગવાઇઓ લા: ુન પડતી હોય તેવી Jુકાન, સ�ંથા, િનવાસ માટ�ની હોટલ, 

ર��ટોર+ટ, ભોજન:હૃ, નાટય:હૃ અથવા સાવ�જિનક િવનોદ અથવા મનોરંજનના બી? �થળો અને  
(૪) રાજય સરકાર, રાજપ'મા ં?હ�રનામાથંી આ અિધિનયમના હ�(ઓુ માટ� ?હ�ર કર� તેવી બી< સ�ંથાઓએ,  

 (અ) :જુરાત Jુકાનો અને સ�ંથાઓ (રોજગાર અને સેવાની શરતો.ુ ંિનયમન) અિધિનયમ-૨૦૧૯ 

 (બ) :જુરાત Jુકાનો અને સ�ંથાઓના (રોજગાર સેવાની શરતો.ુ ં િનયમન) િનયમો-૨૦૨૦નો અમલ 
કરવાનો રહ�શ.ે  

• :જુરાત Jુકાનો અને સ�ંથાઓના અિધિનયમ-૧૯૪૮ હ�ઠળ નOધાયેલ તેમજ �બન નOધાયલે તેમજ કાય�રત થતી 
નવી સ�ંથામા ં૧૦ થી ઓછા કમ�ચાર@ ધરાવતી સ�ંથાઓના મા�લકો/ભાગીદારો/ડ@ર�કટરોએ :જુરાત Jુકાનો અન ે
સ�ંથાઓ(રોજગાર અને સેવાની શરતો.ુ ં િનયમન) અિધિનયમ-૨૦૧૯ Qજુબ � તે વહ@વટ@ વોડ�મા ંઅર< કર@  
ઇ+ટ@મશેન ર@સીRટ મેળવી લેવાની રહ�શ.ે આ Sગ ેકોઇપણ ફ@ ભરવાની રહ�તી નથી.  જયાર� ૧૦ ક� તેથી વU ુ
કમ�ચાર@ ધરાવતી સ�ંથાઓએ નીચે કોVટકમા ં દશા�વલે િનયત ફ@ ભર@ � તે વહ@વટ@ વોડ�મા ં અર< કર@ 
સ�ંથાઓ.ુ ંર<�B�શન કરાવવા.ુ ંરહ�શે.  �.ુ ંઅમલીકરણ વડોદરા મહાનગરપા�લકા Wારા તા.૦૧/૦૧/૨૦૨૧થી 
કરવામા ંઆવનાર છે. 

Sr. No. Category of Establishment Fees to be paid in 

Rs. 

1 Establishments 500/- 

2 Shops 500/- 

3 Residential Hotels 2500/- 

4 Restaurant and Eating Houses 1000/- 

5 Theatres and other places of public amusement or entertainment 5000/- 

* નવી કાય�રત થતી સ�ંથાઓ/�બન નOધાયલે સ�ંથાઓએ કામકાજ શX કયા�ના 7દન ૬૦ મા ં ઉપર Qજુબ  
        ફર<યાત ઇ+ટ@મશેન/ર<�B�શન લેવા.ુ ંરહ�શ.ે   
* :જુરાત Jુકાનો અને સ�ંથાઓના અિધિનયમ-૧૯૪૮ હ�ઠળ મેળવેલ *માણપ'ો તેના ંતા[ુ (ર@+\)ુ કરા1યાની 
 Qદુત 9ધુી અમલમા ંરહ�શ.ે  
* ?હ�રનામાનો ભગં બદલ/અમલ ન કરવા બાબતે અિધિનયમની જોગવાઇ Qજુબ કાયદ�સરની કાય�વાહ@ કરવામા ં
 આવશ.ે 
* આ Sગેની વU ુમા7હતી વડોદરા મહાનગરપા�લકાની વેબસાઇટ www.vmc.gov.in પરથી મળ@ રહ�શે.   
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