
સમાચાર પત્રોમાાં જાહરેાત આપવા માટેનો મસુદ્દો 

વડોદરા મહાનગરપાલિકા 
ખોરાક શાખા 

               જાહરે નનનવદા 
ફુડ િાયસન્સ / રજીસ્ટ્રેશનની ઓનિાઇન અરજી માટે ફુડ બીઝનેશ 
ઓપરેટરોએ નીચે મજુબની પ્રક્રિયા કરવાની રહશેે. 
STEP – 1 foscos.fssai.gov.in પર જઇ Login-Businesses માાં Sign Up (Login ID, 

Password બનાવવા) ત્યારબાદ Username,Password,Captcha Code થી િોગીન 
કરી Apply for New License/Registration કરવુાં.(રાજ્ય ગજુરાત પસાંદ કરવુાં) 

STEP – 2 કાઇન્ડ ઓફ લબઝનેશ – KOB નસિેક્ટ કરવુાં (જે તે યોગ્ય ધાંધાનો પ્રકાર 
જ પસાંદ કરવો જેવા કે ઉત્પાદિ/રીપેકર/કિબ-કેન્ટીન/ કેટરસસ/રેસ્ટ્ટોરન્ટ/હોટિ 
/સપ્િાયર/ક્રડસ્ટ્રીબ્યટુર/હોલ્સેિર/રીટેિર/હોકસસ નવગેરે) 

STEP – 3 તેમાાં ટનસ ઓવર સીિેક્ટ કરવુાં (હોકસસ, રીટેિર નવગેરે કે જેઓનુાં વાનષિક 
ટનસ ઓવર રૂ/. ૧૨ િાખથી ઓછાં હોય તો તે “રજીસ્ટ્રેશન“ ન ેપાત્ર થશે.) 

(મેન્યફેુકચરીંગ,ક્રડસ્ટ્રીબ્યટુર,ક્રરટેિર,હોટિ,રેસ્ટ્ટોરન્ટ,કેન્ટીન,કેટેરસસ નવગેરે કેજેઓનુાં 
વાનષિક ટનસઓવર રૂ/- ૧૨ િાખથી વધ ુહોય તો “સ્ટ્ટેટ િાયસન્સ“ ને પાત્ર થશે.) 

STEP – 4 ત્યારબાદ ફોમસ એ(રજીસ્ટ્રેશન)/ ફોમસ બી(િાયસન્સ) માાં જરૂરી નવગતો 
ભરવી જેમાાં વડોદરા શહરે નવસ્ટ્તારમાાં આવેિ પેઢી માટે ડીસ્ટ્રીક્ટ/સબ-ડીવીઝન 
ની નવગતમાાં VADODARA MUNICIPAL CORPORATION નસિેકટ કરવ.ુ 
STEP – 5 ધાંધાના પ્રકાર મજુબ Food Product Category  પસાંદ કરવુાં (પ્રોડક્ટ 
િીસ્ટ્ટની કેટેગરી તપાસવા માટે foscos.fssai.gov.in વેબસાઇટનાાં હોમપેજ પર 
જઇને FSSAI Standardized Food Product અન ેEligibility of your Food Business 
પર જઇને ચેક કરવુાં) 

STEP – 6 ત્યારબાદ ફોમસમાાં માગ્યા મજુબની નવગતો ભરી, જરૂરી દસ્ટ્તાવેજો 
(foscos.fssai.gov.in વેબસાઇટનાાં હોમપેજ ઉપર ધાંધાના પ્રકાર મજુબ 
Documents Requiredમાાં દશાસવ્યા પ્રમાણેના દસ્ટ્તાવેજો) Upload કરવાનાાં રહશેે. 
તેમજ જેટિાાં વષસ માટે િાયસન્સ/રજીસ્ટ્રેશન મેળવવાાં માગતાાં હોય તે પસાંદ કરી 
તેમાાં દશાસવેિી ફી ઓનિાઇન ભરવાની રહશેે. (િાયસન્સ માટે પ્રનત વષસ રૂ/- 
૨૦૦૦/- થી ૫૦૦૦/- ફી, ધાંધાના પ્રકાર અને ક્ષમતા મજુબ અને રજીસ્ટ્રેશન 
માટે પ્રનત વષસ ૧૦૦/- ફી રહશેે.) 

િાયસન્સ/રજીસ્ટ્રેશન મહત્તમ ૫ વષસ સધુી મળવાપાત્ર રહશેે. 
STEP – 7 ઓનિાઇન ફી ભરવા માટે પેમેન્ટ ઓપ્શન પસાંદ કરી (ડેબીટ કાડસ/ 
િેડીટ કાડસ/નેટ બેંકીંગ/UPI થી ચકુવણી કરવાની રહશેે. ફી ભયાસ બાદ ઓનિાઇન 
રેસીપ્ટ જનરેટ થશે. foscos.fssai.gov.inનાાં હોમપેજ પર Track Applicationથી 
રેફરન્સ નાંબર આધારે આપ આપની અરજી ક્યા િેવિ પર છે, તે જોઇ શકશો. 
*સદર ઓનિાઇ પ્રક્રિયામાાં જો આપને કોઇપણ િેવિે મશુ્કેિી ઉભી થાય તો 
foscos.fssai.gov.in વેબસાઇટનાાં હોમપેજ પર આવેિ યઝુર મેન્યઅુિ જુઓ. 
ટોિ ફ્રી નાંબર 1800112100 અથવા helpdesk-foscos@fssai.gov.in પર સાંપકસ  
કરવો. 

 **વધ ુમાક્રહતી માટે વડોદરા મહાનગરપાલિકાનાાં ડેઝીગ્નેટેડ ઓફીસર અને 
અનધક આરોગ્ય અમિદારશ્રીની કચેરી નો સાંપકસ  કરવો.                     

ટેિીફોન ફોન નાં. ૦૨૬૫-૨૪૩૩૧૧૬/૨૪૩૩૧૧૮ (૨૯૨-ઇન્ટરકોમ) 

Email-dooffice.vmc@gmail.com 

વડોદરા મહાનગરપાલિકાની વેબસાઇટ www.vmc.gov.in નાાં Downloads માાં 
Food Safety(License &Registration) Info.પર િાયસન્સ/રજીસ્ટ્રેશનની પ્રક્રિયાની 

તમામ માક્રહતી સામેિ છે.  
(િાયસન્સ/રજીસ્ટ્રેશન ની ઓનિાઇન પ્રક્રિયા ખબુજ સરળ છે.) 

                                                                                              સ્ટ્વરૂપ પી. (I.A.S.) 

પી.આર.ઓ.નાં.૧૦૦૧  /૨૦૨૦-૨૧                          મ્યનુનનસપિ કનમશ્નર   
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