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આથી વડોદરા શહ�ર િવ�તારના દર�ક ખા� પદાથ�ના વેચાણ તથા ઉ પાદન તથા સ"ંહ કરતા તમામ $ડ 

બીઝનેશ ઓપર�ટર, ક�ટરસ� તથા ખાણી-પીણીની લાર*ઓ, ગ,લાઓ તથા -ટક ફ�ર*યાઓ તથા અ�થાયી 

ત1ંઓુ,ફ��ટ*વલમા ં3ડ કોટ�   ધાિમ5ક મેળાવડાઓ, �દશ�નમા $ડ કોટ� , તેમજ પથારાવાળા $ડ સેફટ* એ9ડ �ટા9ડડ� એકટ-

૨૦૦૬ કલમ ૩૧ ?જુબ અ9વયે લાયસ9સ/ રA�B�શન કરાવC ુફરAયાત છ ે. હાલમા ંલાયસ9સ/રA�B�શન તા કાલીક 

કરાવી લેવા માટ� $ડ સેફટ* ઓથોર*ટ* ઓફ ઇ9ડ*યા, નવી Gદ,હ*, Hારા તા.૦૪/૦૮/૨૦૧૬ની છ ે,લી ?Kુત Lહ�ર કરવામા ં

આવેલ છ ે. તેમજ હવે પછ * લાયસ9સ/ રA�B�શન બાબતે કોઇપણ ?Kુત વધારવામા ં નહ* આવે તેમ જણાવેલ છ ે. M 

બાબતે કિમNર ઓફ 3ડ સેOટ*, ગાધંીનગર  Hારા પણ દર�ક રાPયના ડ�ઝીQનેટ�ડ ઓફ*સરRીને તા કાSલક હવે પછ *ની 

તા.૦૪/૦૮/૨૦૧૬ Tધુીમા ંલાયસ9સ અને રA�B�શની કાય�વાહ* Uણુ� કરવા Lણ કર�લ છ ે.  

M કાય�વાહ*ના ં અVWુપ વડોદરા XYિુનિસપલ કોપZર�શન અને વડોદરા [�થત ખાધ પદાથ� સાથે સકંળાયેલા 

એસોસીએશનના ંસYં\ુત ઉપ]મે નીચેના �થળે 3ડ સેફટ* એ9ડ �ટા9ડડ� એકટની Lણકાર* તેમજ લાયસ9સ/રA�B�શન 

મેળવવાની અરA [�વકારવાVુ ંઆયોજન કર�લ છ ે. Mમા ં જWર* કાગળ સાથે ઉપરોકત �થળે હાજર રહ* અરA �G]યા 

�થળ પર કરવામા ંઆવશે.  

અર� ��કયા
 ુ�થળ-૧  

�થળ:- નવા�રુા અબ�ન હ��થ સે�ટર, �દપક ઓપન થીયેટરની સામે, મદનઝાંપા રોડ, વડોદરા. 

તાર)ખ:- ૨૯/૦૭/૨૦૧૬ને 12ુવાર. 

સમય:- સવારના ં૧૧:૦૦ કલાકથી સાજંના ૦૫:૦૦ કલાક 6ધુી.  

અર� ��2યા
 ુ�થળ-૨ 

�થળ:- �દવાળ)�રુા અબ�ન હ��થ સે�ટર, વોડ� ન.ં૧૧ની ઓફ)સ સામે, �દવાળ)�રુા, વડોદરા. 

તાર)ખ:- ૩૦/૦૭/૨૦૧૬ ને શનીવાર. 

સમય:- સવારના ં૧૧:૦૦ કલાકથી સાજંના ૦૫:૦૦ કલાક 6ધુી.  

લાયસ�સ મેળવવા માટ�ના ંજ;ર) કાગળોની િવગત: 

૧. ફોમ� બી (બે કોપીમા)ં (�થળ પર પણ ભર* શકાશે) 

૨. પાસપોટ� સાઇઝના ંબે ફોટા. 

૩. ફોટો આઇ.ડ*. aફુ (માSલક/ભાગીદાર/કંપની) 

૪. bુકાનની વેરા પાવતી. 

૫. bુકાનનો લે-આઉટ dલાન/નકશો. 

૬. દ�તાવેજ/ભાડા કરાર/લાઇટબીલ/ભાડા પાવતી. 

૭. સોગદંના? ુW. ૫૦ના ં�ટ�Xપ પેપર પર નોટર* સાથે (ન?નુા �માણ)ે. 

૮. બાહં�ધર* પf W.૫૦ના ં�ટ�Xપ પેપર પર નોટર* સાથે (ન?નુા �માણ)ે. 

૯. ભાગીદાર/કંપની માટ� નોમીની પf(Form-IX). 

૧૦. ફ* W.૨,૦૦૦/- એક વષ�ના ંતે �માણે પાચં વષ� Tધુી કર* શકાશે. 

૧૧. મVફુ�કચરiગ Yનુીટ માટ� W.૩૦૦૦/- એક વષ�ના ંતે �માણે પાચં વષ� Tધુી કર* શકાશે.  

 ખાધ પદાથ� વેચનાર ફ�ર*યા ક� નાના વેપાર*ઓ MVુ ં વાિષ5ક ટન� ઓવર W.૧૨ લાખથી ઓ- હશે તેમને 

રA�B�શન કરાવવાVુ ંરહ�શે.M jગેના ંજWર* કાગળોની િવગત નીચે ?જુબ છ ે. 

૧. ફોમ� એ (બે કોપીમા)ં (�થળ પર પણ ભર* શકાશે) 

૨. સોગદંના? ુW.૧૦૦ના ં�ટ�Xપ પેપર પર નોટર* સાથે(ન?નુા �માણ)ે 

૩. ફોટો આઇ.ડ*. aફુ(માSલક/ભાગીદાર). 

૪. પાસપોટ� સાઇઝના ંબે ફોટા. 

૫. નાના વેપાર*ઓ માટ� (વાિષ5ક ટન� ઓવર W.૧૨ લાખથી ઓ- હોય  jગેનો Uરુાવો). 

 આમ તમામ ખાધ પદાથ� સાથે સકંળાયેલા ઉ પાદકો, �ોસેસસ�, પેકસ�, ટ*નસ�, જkથાબધ િવતરકો (ડ*�B*lYટુસ�), 

તથા ર*ટ�ઇલ વેપાર*, આયાત-િનકાસ કરતા, �ટોર�જ, ક�ટરસ�, હોટ�લ, ર��ટોર9ટ, કલબ, ઢાબા, Bા9સપોટ�ર, ફ�ર*યા િવગેર�એ 

જો લાયસ9સ/રA�B�શન લેવાના ં બાક* હોય તેઓએ સદર ક�Xપનો લાભ લઇ લાયસ9સ/રA�B�શન મેળવી લેવા 

જણાવવામા ંઆવે છ ે. Mમણે લાયસ9સ/રA�B�શન મેળવી લીn ુહોય તેમણે દ�ખાય તે �માણે ફરAયાત લગાવવાVુ ંરહ�શે.   

 જો હવે તા.૦૫/૦૮/૨૦૧૬ થી લાયસ9સ/રA�B�શન ન ધરાવતા વેપાર*/પેઢ*/3ડ બીઝનેશ ઓપર�ટરને 3ડ 

સેફટ* એ9ડ �ટા9ડડ� એકટ-૨૦૦૬ હ�ઠળ ૬ માસ Tધુીની સાદ* ક�દની સL તથા પાચં લાખ Tધુીના દંડને પાf ઠરશે. 
 

 

                        ડ�.XYિુનિસપલ કિમNર 

                                                                                                 વડોદરા XYિુનિસપલ કોપZર�શન.   


