
લેાય ચિહ્ન વિૂના 
  
  

અભાયા અવીર , ગજુયાત સ્ટટે પટીરાઈઝવસ અન ેકચેભકલ્વ ચર. , ( શલે છી તેન ે " જીએવએપવી / અભાયા ક્રામંટ " 

તયીકે વંફોધલલાભાં આલેર છે),  કે જે બાયત ના કામદા શેઠ આલતું ઍક ફોડી કોોયેટ છે અને તેના વ્મલવામ ની 

જગ્મા ોસ્ટ પટીરાઈઝયનગય-3૯૧૭૫૦  ચજ. લડોદયા, ગુજયાત, ઈચડડમા છે ક ેજેઓ  બાયત ભા ંનોંધામરેા “વયદાય”  

ટ્રેડ ભાકસ નાં ભાચરક છે જેનુ ંયજીસ્ટ્રળેન ૨૫ભી  ભે, ૧૯૯૦ થી થમેર છે અને તેનો યચજસ્ટ્રેળન નં. 530319 છે: 

 
  
અને તેઓ કેચભકર પટીરાઈઝય નાં વંદબે ૫ભી જૂન, ૧૯૬૭ થી તેના લયાળકતાસ છે.  અભાયા ક્રામંટ ઉયોક્ત ટ્રેડ ભાકસ 

અંતગસત અડમ પ્રકાયના કટેરાક યચજસ્ટ્રેળડવ જેલા કે પટીરાઈઝવસ ઉદ્યોગો ભાં લાયતાં કેચભકર ઉત્ાદનો, ચલજ્ઞાન, ખેતી, 

ફાગામત, લન, ખાતયો, વોઇર કંડડળનનગ  અને ડયજનેયટટગ દેાળો, યોા ચલકાવ-લૃચધધ કયનાય દાથો અને વજીલો 

અને વૂક્ષ્ભ ોક દ્રવ્મો ફાફત ચલચલધ યચજસ્ટ્રળેડવ ધયાલે છે.  આ ફધાજ યચજસ્ટ્રેળડવ આજની તાયીખ ેિારુ અને 

ભાડમ છે.  
 

અભાયા ક્રામંટ લૈચલધ્મવબય ઉદ્યોગોભાં ઉમોગભાં રેલાતા ચલળા શે્રણીના ખાતયો અને યાવામચણક ઉત્ાદનોના 

ઉત્ાદન અને ભાકટેટગભા ંવાભરે એક પ્રખમાત એચડટટી છે. ઉયોક્ત ટ્રેડભાકસ અને તેના પ્રકાયોના નોંધામરેા ભાચરક 

શોલા ને નાતે પક્ત અભાયા ક્રામંટ વદય ટ્રેડભાકસ અને તેના પ્રકાયોનો ઉયોક્ત લસ્તુઓના વંફંધભાં ઉમોગ કયલાનો તથા 

તેના ઉલ્રંઘન ના વંદબે ટ્રેડભાકસ એક્ટ, ૧૯૯૯ ની વંફંચધત કરભો શેઠ યાશત ભેલલાના વલસ વાભાડમ કામદાના 

અચધકાયો તથા કાનૂની અચધકાયો ધયાલે છે. 
 

 

 લેાયીઓ, જાશેય વભ્મો અને વ્મચક્તઓ ને આથી કોઈણ અનૈચતક ઉત્ાદકો  કે વ્માાયીઓ કે જેઓ વાથ ેઅભાયા 

ક્રામંટનુ ં કોઈ રેલાદેલા અથલા જોડાણ નથી અને જેઓ તેભના ઉત્ાદનો કે ભાર ને ઉયોક્ત ટ્રેડભાકસ અને 

તેના પ્રકાયો અથલા તેને વામ્મ ફીજા કોઈ ભ્રાભક ભાકસ  શેઠ ખોટી યીતે યજૂ કયી યહ્યા શોમ અથલા વાય કયી યહ્યા શોમ, 

તેઓથી િેતલલાભાં તથા વૂચિત કયલા ભાં આલે છે.  તેથી, જાશેય જનતા ને આલી કોઈણ વ્મચક્તઓ કે કંનીઓ ાવેથી 

ભાર ખયીદલા વાભે િેતલણી આલાભાં આલે છે.  

 

ભાત્ર અભાયા ક્રામંટ જ ઉયોક્ત ટ્રેડભાકસ અને તેના ચલચલધ પ્રકાયોનો ઉમોગ કયલા અથલા અડમન ેઆલા પ્રકાયના 

યલાના કયાયના આધાય ેતેનો ઉમોગ કે અચધકૃત કયલા દેલા ભાટે શકદાય છે . નોડટવ ધલાયા રાગતાલગતાઓને 

વૂિના આલાભાં આલ ેછે કે અભાયા ક્રામંટના  ઉયોક્ત ટ્રેડભાકસ અને તેના પ્રકાયો અથલા તેના જેલા ટ્રેડભાકસ(વ) નો 

ભ્રાભક ઉમોગ કોઈણ અનાચધકૃત વ્મચક્ત(ઓ) ધલાયા કયલાભાં આલળે તો તે અભાયા ક્રામટંના કાનુની તેભજ વાભાડમ 

કામદાના અચધકાયોનુ ં કામદાકીમ ઉલ્રંઘન વભાન છે. ઉયોક્ત ટ્રેડભાકસ ય અભાયા ક્રામંટના ચલચળષ્ટ અચધકાયોના 

ઉલ્રંઘનની ચસ્થચતભા,ં અભાયા ક્રામટંને મોગ્મ કાનૂની કામસલાશી ળરૂ કયલાની પયજ ડળે.  
 

લેાયી વભ્મો અને વાભાડમ જનતા ખાવ કયીને ખેડૂતોન ેણ વરાશ આલાભાં આલે છે કે કોઈ ણ અનચધકૃત 

વંસ્થાઓ ધલાયા કયલાભા ંઆલેર કોઈણ ઇભેઇર વંદેળાવ્મલશાય, જાશેયાતો અથલા ચલનંતી ધલાયા આકર્ષત ન થલું 

અથલા રરિાલું નશીં. અભાયા ક્રામંટ  આલી વંસ્થાઓ ચલરુધધ કડક કાનૂની ગરાં રેળે તથા રોકોને ભોટાામ ેગેયભાગે 

દોયલાના તભેના પ્રમત્નો ને ચનષ્પ કયળે. 
  

તાયીખ : _____ભે, ૨૦૨૦ 

ગજુયાત સ્ટટે પર્ટટરાઇઝય એડડ કચેભકલ્વ ચરચભટડે લતી : 



  
         આય.ક.ે દીલાન એડડ કુ.ં  

ટ્રેડ ભાકસવ એડડ ેટડટ એટની 
ાંિભો ભા, ોદય િેમ્ફવસ, 

એવ .એ.  બ્રેલ્લી યોડ, પોટસ,  

ભુંફઇ -૪૦૦૦૦૧. 


