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નાગ રક
અિધકારપ

વષ – 2016
નશાબંધી અને આબકાર િનયામકની કચેર
ઓ-2 ,

ુ મે ટલ હો પીટલ કં પાઉ ડ, મેઘાણીનગર,
અમદાવાદ-380004
ફોન નં. 079-22680637
ફ સ નં. 079-22682219
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(૧)

િનયામક નશાબંધી અને આબકારી કચેરી,ગુ.રા.અમદાવાદનુ ં નાગિરક અિધકાર પત્ર

(a) કચેરીનુ ં નામ/સરનામુ/ટે લીફોન નં.

:

િનયામક ી,

નશાબંધી અને આબકારીની કચેરી,
ઓ-2 યુ મે ટલ હોિ પટલ ક પાઉ ડ,
અસારવા,અમદાવાદ-16
ફોન નં. 079- 22680637
(b) સંપકર્ અિધકારીનો હો ો/ટે લીફોન નં.

: નાયબ િનયામક ી/િનયામક ી
ફોન નં. ૦૭૯- ૨૨૬૮૨૩૬૧

(c) કચેરીની કામગીરી
આ કચેરી તરફથી નશાબંધીનો ધિન ટ પ્રચાર શહેરી તેમ જ ગ્રામીણ િવ તારોમાં
કરવામાં આવે છે .નશાબંધી મંડળો,જાહેર સં થાઓ,જુદા જુદા યુવક મંડળો િવગેરેનો સહકાર લઇ
ુ / યસનોથી થતા
નશાબંધી સ તાહ/જુદા જુદા કાયર્ક્રમો યોજીને પ્રજાને દા /નશાકારક વ તઓ
નુકશાન તરફ યાન દોરી પ્રજા યસન મુકત રહે તે માટે ના અસરકારક પ્રય નો કરવામાં આવે
છે . તેમ જ આ કામગીરી માટે 72

ટલાં નશાબંધી સં કાર કે દ્રો ચલાવવામાં આવે છે , અને

આવી પ્રવ ૃિ ઓ કરવા માટે યુવકમંડળો/નશાબંધી સં કાર કે દ્રોને ગ્રા ટ આપવામાં આવે છે .
નશાબંધી કચેરી ારા ગુજરાત નશાબંધી ધારો 1949 અને તે અ વયેના અલગ અલગ
િનયમો( સ) હેઠળ નીચે પ્રકારના પાસ/ પરમીટ/ પરવાનાઓ આપવામાં આવે છે . સદર
પાસ/ પરવાના/ પરમીટ મેળવવા માટે અરજદાર

જી લામાં રહેતા હોય તે જી લાની

નશાબંધી અને આબકારી અિધક્ષક ીની કચેરીમાં િનયત નમુનામાં અરજી કરી
મેળવવાનો હોય તેની જરુરી ભરવાપાત્ર ફી ભરવી આવ યક છે .
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પરવાનો

પત્રક-d
(d)

નશાબંધી કચેરી વારા િવિવધ પરવાના મેળવવા માટે નીચે દશાર્ યા મુજબના
દ તાવેજી પુરાવાઓ રજુ કરવાના રહે છે .
(1) િનયત નમુનામાં અરજી- !. 3-00 કોટર્ ફી ટે પ ચ ટાડેલી
(2) પરવાનો લેવા માંગતા થળનો નકશો/ થળનો દ તાવેજી પુરાવો
(3) ભાગીદાર/કંપનીનો મેમોરે ડમ તથા દ તાવેજ
(4) પોલીસ રીપોટર્ , નશાબંધી ધારા હેઠળ ગુ હો ન કયાર્નો પોલીસ રીપોટ
(5) ઉઘોગ કિમ ર ીની મંજુરી(પરવાના મુજબ)
(6) પ્રોડકશન પ્રોગ્રામ તથા ફો યુલ
ર્ ા

તે પરવાના મુજબ

(7) ફાયર ફુ સટ ફીકેટ
(8) કંપની/પેઢીનુ ં રજી ટ્રે શન
(9) જરુરી કેસમાં ડ એ ડ ડ્રગ્સની ભલામણ
(10) ગુજરાત પો યુશન કંટ્રોલ બ ડનુ ં પ્રમાણપત્ર
(11) મુડીરોકાણની િવગતો(ઉ પાદન કામ અંગેના)
(12)

શૈક્ષિણક સં થાઓ માટે િશક્ષણ િનયામક ીનો મંજુરી પત્ર

(13)

ડોકટર માટેઃ રજી ટ્રે શન/સટ ફીકેટ(ગુ.રા.અમદાવાદનુ)ં

નશાબંધી ધારા 1949 અ વયે જુદા જુદા પ્રકારના પાસ/પરમીટ/પરવાનાઓ માટે
અલગ અલગ િનયમો હેઠળ જ રી ડીપોઝીટ તથા ફીની િવગતો દશાર્ વત ુ પત્રક ૨ આ સાથે
સામેલ છે . વધુ માિહતી માટે કચેરીનો સંપકર્ કરવો.
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પત્રક -૨
(2)

િનયામક ી,નશાબંધી અને આબકાર

ારા અપાતા

ુ દા

ુ દા

કારના પરવાનાઓ તથા તે કામગીર

ૂણ કરવામાં લાગતો સમય ની

િવગત દશાવ ંુ પ ક
અ.નં.

કામગીરી (પરવાનાનો હેત)ુ

કામગીરીના
િનકાલની

પાસ/ પરમીટ/

ભરવા પાત્ર ફી

પરવાનાનો પ્રકાર

!

સમયમયાર્ દા
માસ
૧

૧

૨

સેક્રામે ટલ વાઇનનો ઉપયોગ માટે

સંપકર્ અિધકારી

રજુ કરવાના

(દરે ક કામગીરી

દ તાવેજો

મુજબ)

િદવસ
૩

-

અરજી સાથે

૩૦

૪

૫

એસ.ડબ યુ.૧

૧૦૦

૬

પત્રક ‘d’

૭

િનયામક ી

સામેલ છે .
૨

આ કોહોલના ઉ પાદન માટે

૪

-

ડી ટીલરી લાયસ સ

ફી ૧ લાખ
ડી.૧ લાખ

૩

િવદે શથી અથવા પરપ્રાંતમાંથી આ કોહોલ

૧

૧૫

આયાત કરી બંદર પર સંગ્રહ કરવા માટે .
૪

આ કોહોલને ડીનેચડર્ કરવાનો પરવાનો

૪

-

બી.ડબ યુ.આઇ.એ.

૫0000 થી

૧

૧ લાખ

ડી.એસ.૧

ફી.૧.લાખ
ડી.૧ લાખ
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પ ક-3
મ

લો

કચેર

ંુ નામ અને સરના ુ

અિધકાર

ંુ નામ

કચેર નો ટલીફોન

અને હો ો
૧

અમદાવાદ

નશાબંધી અને આબકારી િનયામક કચેરી,

(વડી કચેરી)

ઓ-૨, યુ મે ટલ હો પીટલ કંપાઉ ડ,

ી બી.કે. કુ માર
િનયામક ી

નંબર
૦૭૯૨૨૬૮૧૦૦૬

મેઘાણીનગર,અમદાવાદ
૨

ી એસ.પી. ચંદેલ

અમદાવાદ

નશાબંધી અને આબકારી િનયામક કચેરી,

(વડી કચેરી)

ઓ-૨, યુ મે ટલ હો પીટલ કંપાઉ ડ,

ઇ/ચા. નાયબ

મેઘાણીનગર,અમદાવાદ

િનયામક ી

૦૭૯૨૨૬૮૦૬૩૨

(એકસાઇઝ )
૩

૪

૫

અમદાવાદ

નશાબંધી અને આબકારી િનયામક કચેરી,

(વડી કચેરી)

ઓ-૨, યુ મે ટલ હો પીટલ કંપાઉ ડ,

નાયબ િનયામક ી

મેઘાણીનગર,અમદાવાદ

(વહીવટ)

ી એસ.ડી.પટે લ

અમદાવાદ

નશાબંધી અને આબકારી િનયામક કચેરી,

ી બી.બી.પુરોિહત

(વડી કચેરી)

ઓ-૨, યુ મે ટલ હો પીટલ કંપાઉ ડ,

ઇ/ચા. વહીવટી

મેઘાણીનગર,અમદાવાદ

અિધકારી ી

અમદાવાદ

નશાબંધી અને આબકારી િનયામક કચેરી,

ીમતી ડી.બી.

(વડી કચેરી)

ઓ-૨, યુ મે ટલ હો પીટલ કંપાઉ ડ,

પરમાર ઇ/ચા.

મેઘાણીનગર,અમદાવાદ

મદદનીશ

૦૭૯૨૨૬૮૨૩૬૧
૦૭૯૨૨૬૮૦૬૩૨
૦૭૯૨૨૬૮૦૬૩૭

િનયામક ી
(જનરલ)
૬

અમદાવાદ

નશાબંધી અને આબકારી િનયામક કચેરી,

ી બી.બી.પુરોિહત

(વડી કચેરી)

ઓ-૨, યુ મે ટલ હો પીટલ કંપાઉ ડ,

મદદનીશ

મેઘાણીનગર,અમદાવાદ

િનયામક ી

૦૭૯૨૨૬૮૦૬૩૭

(એકસાઇઝ)
૭

૮

અમદાવાદ

નશાબંધી અને આબકારી િનયામક કચેરી,

(વડી કચેરી)

ઓ-૨, યુ મે ટલ હો પીટલ કંપાઉ ડ,

ગાયકવાડ.કાયદા

મેઘાણીનગર,અમદાવાદ

અિધકારી ી

અમદાવાદ

નશાબંધી અને આબકારી િનયામક કચેરી,

(વડી કચેરી)

ઓ-૨, યુ મે ટલ હો પીટલ કંપાઉ ડ,

ી કે .એ

ી વી.કે. પ્રજાપિત
િહસાબી અિધકારી ી

મેઘાણીનગર,અમદાવાદ
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૦૭૯૨૨૬૮૦૬૩૭
૦૭૯૨૨૬૮૪૦૦૪

૪.

કોઇ માિહતીની જ ર હોય તો સંપકર્ અિધકારી ીનુ ં નામ, હો ો તથા
સંપ ૂણર્ િવગત
મુ ા નં.૩ નુ ં પત્રક સામેલ છે .

૫.
ક્રમ

જો કોઇ ફરીયાદ કે રજુઆત હોય તો સંપકર્ અિધકારીનો હો ો તથા અ ય િવગતો
કચેરીના

કચેરીના વડા

િવભાગના વડા

િનયામક ી, નશાબંધી

અિધક મુખ્ય

અને આબકારી ખાત ુ,

સિચવ ી, ગ ૃહ

ગુ.રા.અમદાવાદ.

િવભાગ, સિચવાલય,

ઓ-૪, યુ મે ટલ

ગાંધીનગર

અિધકારી ીઓ
૧

પત્રક મુજબ

હો પીટલ કંપાઉ ડ,
અસારવા, અમદાવાદ
આપ આપની ફરીયાદ www.prohibition-excise.gujarat.gov;in વેબસાઇટ પર પણ રજી ટર
કરાવી શકો છો.
૬.

કચેરી માટે / સેવાઓ સુધારવા માટે કોઇ સુચનો મોકલવાના હોય તો સંબિં ધત અિધકારીની
ુ ર્ િવગતો.
સંપણ
િનયામક ી,નશાબંધી અને આબકારી અને આબકારી કચેરી , ગુજરાત રા ય,
અમદાવાદ, ઓ-૨, યુ મે ટલ હો પીટલ કંપાઉ ડ,અસારવા, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૬.

૭.

નાગિરકોને નીચેની બાબતોમાં સહકાર આપવા િવનંતી.
ુ ર્ બાબતો ભરવી તથા સંબિં ધત દ તાવેજો સાથે રાખવા. અરજીનો
અરજી પત્રકમાં સંપણ
િનકાલ થયેથી તેમાં જણાવેલ શરતોનુ ં સંપ ૂણર્ પણે પાલન કરવુ.ં

૮.

હે પ લાઇન ફોન નંબરનો ઉ લેખ કરવો.
હે પ લાઇન નંબર :- ૦૭૯-૨૨૬૮૦૬૩૭ તથા જ ર જણાય તો અિધકારીના નામ તથા
ટે લીફોન નંબર આપેલ છે . તેની પર સંપકર્ કરવા િવનંતી છે .
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