ુ નાઓ
તભાકુ નનમંત્રણ અનધનનમભ –૨૦૦૩ (COTPA-2003) અંતગગ ત કાભગીયી અંગે ભાગગ દળગક સચ
આને જાણ શળે જ કે તભાકુ ને રીધે થતા તભાભ મ ૃત્યુ તથા ભાંદગી અટકાલી ળકામ તેભ છે, છતાં :


નલશ્વભાં તભાકુ ના લયાળને કાયણે દય લે ૫૪ રાખ રોકો મ ૃત્યુ ાભે છે .



બાયતભાં તભાકુ ના વેલનથી દયયોજ મ ૃત્યુ ાભતા રોકોની વંખ્મા ૨૭૦૦થી લધાયે છે .



બાયતભાં દય લે ૧૦ રાખથી લધ ુ રોકો તભાકુ ના વેલનને કાયણે મ ૃત્યુ ાભે છે . આ વંખ્મા એઇડ્વ, ક્ષમ યોગ અને
ભેરેરયમા ત્રણેમ યોગોથી મ ૃત્યુ ાભતા રોકોની કુ ર વંખ્મા કયતા ણ લધાયે છે .



ુ ાડો શ્વાવભાં રેલાની પયજ ડે છે .
વભગ્ર નલશ્વભાં ૭૦ કયોડ ફાકોને ેનવલ યીતે તભાકુ નો ધભ



ુ ીભાં ફીજા ૧૦ કયોડ રોકો મ ૃત્યુ ાભળે અને તેભાના
જો આ રયસ્થથનત ચાલ ુ યશેળે તો તભાકુ ના રીધે ૨૦૨૦ સધ
રગબગ ૮ કયોડ મ ૃત્યુ બાયત જેલા નલકવતા દે ળોભાં થળે.



નવગાયે ટભાં ૪૦૦૦થી લધ ુ કેનભકર શોમ છે .



ુ ાડો ૮ થી ૨૦ ભીનીટ જેટરો ઓછા વભમ સધ
ુ ી ણ કોઇ વ્મસ્તત શ્વાવભાં રે તો
તભાકુ નો ફીજી વ્મસ્તતએ કાઢેરો ધભ
ણ તે હ્રદમ યોગ અને થરોક વાથે વંકામેરી ળારયયીક આડઅવયોનો બોગ ફને છે .



ુ ાનથી વયે યાળ આયષ્ુ મભાં ૧૦ લગનો ઘટાડો થામ છે .
ધમ્ર



બાયતભાં કેન્વયના ૧૦૦ ૈકી ૪૦ કેવો તભાકુ વાથે વંકામેરા શોમ છે . ભોઢાનાં કેન્વયના રગબગ ૯૫% જેટરા
કેવો તભાકુ ના રીધે થામ છે .



ુ યાતભાં તભાકુ ના ઉમોગન ંુ પ્રભાણ રૂુ ોભાં ૬૦% અને સ્ત્રીઓભાં ૮.૪% જેટલ ંુ છે . (નેળનર પેભીરી શેલ્થ વલેગજ
૩)



૧૩ થી ૧૫ લગના નલદ્યાથીઓભાં તભાકુ ના ઉમોગન ુ પ્રભાણ ૧૯% જેટલ ંુ છે તેભજ ૧૮% જેટરા નલદ્યાથીઓ
ુ ટોફેકો વલે)
૧લગની અંદય તભાકુ ન ંુ વ્મવન ચાલ ુ કયળે. (ગ્રોફર યથ



તભાકુ ના વ્મવની રોકો ોતાની આલકનો ઘણો ખયો રશથવો તભાકુ ની ાછ લેડપે છે .



તભાકુ નો વ્મવની તેની ઉંભય કયતા ૧૦ લગ લધ ુ ઘયડો રાગે છે અને તભાકુ થી દૂ ય યશેતા રોકોથી લગ લશેરો
મ ૃત્યુ ાભે છે .



ુ યાતભાં થતાં કેન્વયોભાં ૫૧% જેટરા રૂુ ોના કેન્વય અને ૧૭% જેટરા સ્ત્રીઓના કેન્વય તભાકુ ના રીધે થામ છે .
ગજ



તભાકુ ના રીધે કેન્વય હ્રદમ યોગ, રકલો, અથથભા, ટીફી, નવ
ંુ કતા જેલા ઘણા ફધા યોગ થામ છે .
ુ યાત વયકાયના આયોગ્મ અને રયલાય કલ્માણ નલબાગના ઠયાલ
ઉયોતત વઘી શકીકતો ધ્માને રઇ , ગજ
ુ ાન કયલા / તભાકુ અને
ક્રભાંક : ીએપએ-૧૦૨૦૦૧-જીઓઆઇ-૫૬-ઝ , તા.૨૪-૦૧-૨૦૦૨ થી જાશેય થથોએ ધમ્ર
ુ ખાના વેલન કયલા ય પ્રનતફંધ જાશેય કયે ર છે . જેના ગન
ુ ાભાં ઇ.ી.કો.કરભ-૧૮૮ શેઠ ગન
ુ ાને ાત્ર છે .
ગટ
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બાયતીમ વંવદે તભાકુ નનમંત્રણ ધાયો , The Cigarettes and Other Tobacco Product (Prohibition of
Advertisement and Regulation of Trade and Commerce, Production, Supply and Distribution) Act 2003
(COTPA-2003) ૧૮ ભી ભે, ૨૦૦૩ ના યોજ વાય કમો અને ૧રી ભે, ૨૦૦૪ થી અભરભાં આવ્મો.
COTPA-2003 વભગ્ર બાયતભાં તભાકુ ની તભાભ ફનાલટોને રાગ ુ ડે છે . જે અંગે ની નલગતો The Gazette
of India, Extraordinary, Part-II, Section-I, New Delhi, May 19, 2002 Ministry of Law and Justice
(Legislative Department) ભાં આેરી છે .
ુ મત્લે કાભગીયી નીચે
તભાકુ નનમંત્રણ અનધનનમભ-૨૦૦૩ ( COTPA-2003) અંતગગ ત કરભ-૪ ,૫,૬ અને ૭ શેઠ મખ્
ુ ફ છે .
મજ

ુ ાન ય પ્રનતફંધ
કરભ-૪ :- જાશેય થથોએ ધમ્ર
જાશેય થથ એટરે એવ ંુ થથ જમાં રોકો અનધકાય  ૂલગક કે અનધકાય નલના ણ જઇ ળકતા શોમ અને તેભાં
વયકાયી કચેયીઓ , ળૈક્ષણણક વંથથાઓ , કાભનાં થથો , શોસ્થટરનાં ભકાનો , યે લ્લેનો પ્રનતક્ષાખંડ , ભનોયં જનના કેન્રો ,
યે થટોયન્ટ(યીફ્રેશ્ભેન્ટ રૂમ્વ , ફેન્તલેટ શોલ્વ , ડેથકોથેતવ , કેન્ટીન , કોપી શાઉવ , ફ , ફાય , એયોટગ રોન્જ અને એલાં
થથો વરશત) , વબાગૃશ , કોટગ ના ભકાનો, ળોીંગ ભોલ્વ , નવનેભા શોલ્વ , થુ તકારમો , જાશેય રયલશનનાં વાધનો ,
અને જમાં રોકો વભાન્મ યીતે જતાં શોમ એલી ખલ્ુ રી જગ્માઓ જેભકે ખલ્ુ રાં ઓરડટોયીમભ

,થટેરડમભ,યે લ્લે થટેળનો ,

ફવ-થટો અને એલા અન્મ થથો.
આ કામદાના

ુ ાન ય
વઘન 2જી ઓતટોફય (ગાંધી જમંનત) ,૨૦૦૮ અભરીકયણ ભાટે જાશેય થથે ધમ્ર

પ્રનતફંધના કામદા ,૨૦૦૮- The Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-3,Sub-Section-I, New
ુ ફ,
Delhi, May,30th 2008 ના યોજ અનધસ ૂચના ફશાય ાડલાભાં આલેર છે . જે મજ
૬૦વે.ભી.

૩૦ વે.ભી

 તભાભ જાશેય જગ્માના ભાણરકો/વ્મલથથાકોએ ઓછાભાં ઓછુ ૬૦ વે.ભી.

x ૩૦વે.ભી.ન ંુ વપેદ ફેકગ્રાઉન્ડભાં ઉય

ુ ફન ંુ વાઇનેઝ ફોડગ ફનાલીને રગાડલાન ંુ યશેળે.
મજ
 નો થભોરકિંગન ંુ ગોાકાય ણચત્ર રાર યં ગભાં ઓછાભાં ઓછા ૧૫ વે.ભી. નો ગોાકાય અને ૩ વે.ભી.ની શોાઇભાં
ુ ાડા વાથે નવગાયે ટન ંુ ણચત્ર શોવ ંુ જોઇએ.
અને લચ્ચે કાા યં ગના ધભ


ુ ાન પ્રનતફંનધત નલથતાય- અરશિં ધમ્ર
ુ ાન કયવ ુ ગન
ુ ો ફને છે ” એલી ચેતલણી ગજ
ુ યાતી
વાઇનેઝ ફોડગ ભાં “ધમ્ર
અથલા અંગ્રેજી બાાભાં દળાગ લલાની યશેળે.તેભજ જો કોઇ કામદાન ંુ ઉરંઘન કયે તો કોનો વંકગ કયલો તે વ્મસ્તતનો
શોદ્દો અને વંકગ નંફય રખલાનો યશેળે.
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 આવ ુ ફોડગ દયે ક પ્રલેળ દ્વાયે ,દયે ક ભાે , દયે ક દાદયે , ણરફ્ટના દયલાજે તેભજ જાશેય થથની અંદય થષ્ટ યીતે નજયે
ુ વ.ંુ
ડે એલી જગ્માએ મક
કરભ 4 ના બંગ ફદર:ુ ફ કરભ-૪ના બંગ ફદર રૂ.૨૦૦ સધ
ુ ીનો દં ડ થઇ ળકે છે .
COTPA-2003ની કરભ-૨૧ મજ

કરભ-૫ :- તભાકુ ની વીધી કે યોક્ષ જાશેયાત ય પ્રનતફંધ


તભાકુ ની ફનાલટોની તભાભ પ્રચાયની જાશેયાતો પ્રનતફંનધત છે

, તેભાં યોક્ષ યીતે તભાકુ નો ઉમોગ

(વયોગે ટ), બ્રાન્ડ થરેચીંગ, આકગક મોજનાઓ, થોન્વયળી, ભપત વેમ્રો તભાભનો વભાલેળ થામ છે .


તભાકુ ની ફનાલટોને પ્રત્મક્ષ કે યોક્ષ યીતે પ્રોત્વાશન આલાન ંુ કે તેભનો ઉમોગ કયલાન ંુ સ ૂચલતી શોમ
એલી કોઇ જાશેયાતોભાં કોઇ બાગ રેળે નશીં અને કોઇ આલી જાશેયાતો આળે નશીં.



ુ ફના ફોડગ પ્રદનળિત કયલાના થામ છે . કોઇ બ્રાન્ડ
તભાકુ ની ફનાલટોન ંુ લેચાણ કયતી દુકાનોભાં નીચે મજ
ેકેટ ળોટ, બ્રાન્ડ નાભ, પ્રચાય, વંદેળ અથલા ણચત્ર દળાગ લલાના નથી અને ફોડગ ને ાછથી પ્રકાળ આીને
ુ ો નીચે મજ
ુ ફ છે.
કે અન્મથા ચભકાલલાન ંુ નથી જેનો નનમત નમન

આ ઉયાંત નીચેની ફાફતો સનુ નનિત કયીને કામદાન ંુ ારન કયલાન ંુ યશેળે.


ુ ાં લધ ુ ૬૦ વે.ભી. X ૪૫ વે.ભી.)
લેચાણ ભાટેની જાશેયાતના થથે ફે થી લધ ુ ફોડગ ન યાખલા (લધભ



ફોડગ ય આયોગ્્રક્ષી ચેતલણી ‘તભાકુ ભોત નોતયે છે ’ પ્રદનળિત કયલી , ફોડગ ના ભથાે ૩૩ ટકા જેટરા
બાગભાં શોલા જોઇએ.



બ્રાન્ડ ેકના ળોટ, બ્રાન્ડન ંુ નાભ, લેચાણને ઉત્તેજન આતા અન્મ વંદેળા અથલા ણચત્રો ફોડગ ય પ્રદનળિત ન
કયલાં.

કરભ-૫ ના બંગ ફદર :
ુ ો વણફત થામ ત્માયે : ૨ લગની જેર અથલા રૂ.૧૦૦૦/- સધ
ુ ીનો દં ડ અથલા ફન્ને
-પ્રથભલાય ગન
ુ ા વાણફત થામ ત્માયે : ૫ લગ સધ
ુ ીની જેર અથલા રૂ.૫૦૦૦/- સધ
ુ ીનો દં ડ
-ત્માયફાદ છીના ગન

કરભ-૬ (અ) :- ૧૮ લગથી નીચેની લમની વ્મસ્તતઓને તભાકુ કે તભાકુ ની ફનાલટ લેચલા, આલા કે
લેચલા ભાટે આલા ય પ્રનતફંધ.
(The Gazette of India, Extraordinery,Part-II, Section-3, Sub-Section-1, New Delhi, February,25th,2004)
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૧૮ લગથી નીચેની લમની વ્મસ્તતઓને તભાકુ કે તભાકુ ની ફનાલટ - ઉત્ાદન , લેચાણ-ખયીદી કે ઉમોગ
ુ ાલો
કયલા ય પ્રનતફંધ પયભાલેર છે . જો દુકાનદાયને ળંકા શોમ તો તે તભાકુ ખયીદલા આલનાયની ઉંભયનો ય
ભાંગી ળકે છે .
ુ ફ તભાકુ કે તભાકુ ની ફનાલટન ંુ લેચાણ થત ુ શોમ તેલી દુકાન, ગલ્રા કે અન્મ જગ્માએ
કરભ-૬ (અ) મજ
ુ ફન ંુ ફોડગ રગાડવ ુ પયજીમાત છે .
નીચે મજ

તભાકુ લેચાણ થતી દયે ક જગ્મા ય ૬૦ વેભી x ૩૦ વેભીની વાઇઝ્ન ુ ફોડગ ,તભાકુ લેચાણ થતી દયે ક જગ્મા
ય ૬૦ વેભી x ૩૦ વેભીની વાઇઝ્ન ુ ફોડગ , જેના ૫૦ ટકા નલથતાયભાં “૧૮ લગથી ઓછી ઉંભયની વ્મસ્તતને તભાકુ ન ુ
ુ ો છે .” એલી ચેતલણી દળાગ લેરી શોમ અને ફીજી ૫૦ ટકા નલથતાયભાં તભાકુ ના વેલનથી થતી
લેચાણ એ દં ડનીમ ગન
આયોગ્મ યની આડ અવયોન ંુ વણચત્ર નનરુણ શોમ તે પ્રદનળિત કયલાન ંુ યશેળે. જે અંગે મોગ્મ ગરાં રઇ ઉયોતત
ફાફતની અભરલાયી કયાલલા જણાલલાભાં આલે છે .

કરભ ૬ (ફ) :- ળૈક્ષણણક વંથથાઓની આવાવના ૧૦૦ લાયના નલથતાયભાં તભાકુ કે તભાકુ ની ફનાલટોન ંુ
લેચાણ કયલા ય પ્રનતફંધ.
(The Gazette of India, Extraordinery,Part-II, Section-3, Sub-Section-1, New Delhi, September,1st 2004)

. ળૈક્ષણણક વંથથાઓના ભાણરક અથલા વ્મલથથાકે ફશાયથી વયતાથી જોઇ ળકામ તેલી મખ્ુ મ જગ્માએ
નીચે પ્રભાણે ફોડગ રગાડેલ ુ શોવ ુ જોઇએ. આ ફોડગ ની વાઇઝ ૬૦ વે.ભી. x ૩૦ વે.ભી. યશેળે.
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આ ગણતયી ળૈક્ષણણક વંથથાની ફશાયની વયશદથી ચાયે રદળાભાં ૧૦૦ લાયની નત્રજમાના ગણાળે.
આ ફોડગ રગાલલાની જલાફદાયી તેભજ કડક અભરીકયણ કયલાની જલાફદાયી જે તે ળૈક્ષણણક વંથથાના
લડાની છે .
કરભ-૬ ના બંગ ફદર:ુ ફ કરભ-૬(અ), (ફ)ના બંગ ફદર રૂ.૨૦૦ સધ
ુ ીનો દં ડ થઇ ળકે છે .
COTPA-2003ની કરભ-૨૪ મજ

ુ ય ણચત્રાત્ભક આયોગ્મ નલમક ચેતલણી દળાગ લલી
કરભ ૭ :- તભાકુ ની ફનાલટની દયે ક ચીજલથતઓ
The Gujarat Government Gazette, Extraordinery,Part-IV-A Section-7, Sub-Section-2, Sachivalaya,
Gandhinagar,April,5th 2016)
આ ચેતલણીઓ તભાકુ ની ફનાલટના ેકેટની ફન્ને તયપ આગ અને ાછના બાગની ૮૫% જગ્મા યોકતી
ુ ો નીચે મજ
ુ ફ છે .
શોલી જોઇએ. જેનો નનમત નમન

તેભજ વયકાયશ્રીના આયોગ્મ અને રયલાય કલ્માણ નલબાગ, વણચલારમ, ગાંધીનગયના તા. ૦૫/૦૪/૨૦૧૬
ુ યાત યાજમભાં નવગાયે ટ તથા ફીડીના છુટક લેચાણ ઉય પ્રનતફંધ પયભાલેર છે
ના જાશેયનાભાથી ગજ
કરભ ૭ ના બંગ ફદર:ઉત્ાદકોને
ુ ો વણફત થામ ત્માયે : ૨ લગની જેર અથલા રૂ.૫૦૦૦/- સધ
ુ ીનો દં ડ અથલા ફન્ને
-પ્રથભલાય ગન
ુ ા વાણફત થામ ત્માયે : ૫ લગ સધ
ુ ીની જેર અથલા રૂ.૧૦૦૦૦/- સધ
ુ ીનો દં ડ
-ત્માયફાદ છીના ગન


લેાયીઓ અને નલતયકોને
ુ ો વણફત થામ ત્માયે : ૧ લગની જેર અથલા રૂ.૧૦૦૦/- સધ
ુ ીનો દં ડ અથલા ફન્ને
-પ્રથભલાય ગન
ુ ા વાણફત થામ ત્માયે : ૨ લગ સધ
ુ ીની જેર અથલા રૂ.૩૦૦૦/- સધ
ુ ીનો દં ડ
-ત્માયફાદ છીના ગન

ુ કયે ર દં ડ જભા કયાલલા ભાટે :COTPA-2003 ના બંગ ફદર લસર
COTPA-2003 ની જુદી જુદી કરભો શેઠ તભભ અનધકાયીશ્રીઓને દં ડ લસ ૂર રેલા ભાટેની જોગલાઇ
કયલાભાં આલી છે અને તેની શારભાં વયકાયશ્રીના જે તે નલબાગ દ્વાયા નનમત થમેર યવીદ આી ફીજા રદલવે ેટી
ુ ભાં આેર યવીદોની યકભ જભા રઇ નનમત ચરણભાં થટેટ ફેન્ક ઓપ ઇન્ન્ડમાભાં જભા કયાલલાની યશે છે .
કેળબક
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ુ કયે ર દં ડ વયકાયશ્રીભા6 જભા કયલલા ભાટે ગજ
ુ યાત વયકાયના નાણાં નલબાગનાં તા.૧૬/૦૯/૨૦૦૮ ના ત્ર
લસર
ક્રભાંક : ONS/102008/O-3061/K તથા આયોગ્મ અને રયલાય કલ્માણ નલબાગ, ગાંધીનગયનાં ત્ર ક્રભાંક
ુ ફ નીચે જણાલેર વદયે જભા કયાલલાનો
:ીએપએ/૧૦૨૦૦૮/જીઓઆઇ/૨૪/ઝ,તા.૨૩/૦૯/૨૦૦૮ભાં જણાવ્મા મજ
યશેળે:
ડીભાન્ડ/એપ્ર ૂવ્ડ નં : યીવીપ્ટના ભથાા અન્લમે ડીભાન્ડ નફયની જરૂય નથી.
ુ મ વદય : ૦૨૧૦-તફીફી અને જાશેય આયોગ્મ
મખ્
ુ મ વદય : ૦૪-જાશેય આયોગ્મ
ેટા મખ્
ગૌણ વદય : ૧૦૪-પી અને દં ડ લગે યે
ેટા વદય : (૦૩)- નવગાયે ટ અને અન્મ ઉત્ાદન (જાશેયાત અને લેાય તથા લાણણજમ

,

ુ લઠો અને નલતયણ નનમભન) ધાયો-૨૦૦૩ શેઠ દં ડ
ઉત્ાદન,ય

COTPA-2003 ની કરભ ૧૨(૧) થી યાજમ વયકાયના ોરીવ વફ ઈન્વેતટય અને ઉયના દયજ્જજાના તભાભ
અનધકાયીઓને આ કામદાની કામગલાશી કયલાના અનધકાય અામેર છે .
ુ ફ કામદા શેઠના તભાભ ગન
ુ ા જાભીન રામક છે .
COTPA-2003 ની કરભ-૨૭ મજ
ુ ફ વક્ષભ અનધકાયી વભક્ષ કરભ-૪ અને કરભ-૬ ના ગન
ુ ા વભાધાનને રામક છે . જે
COTPA-2003 ની કરભ-૨૮ મજ
ુ ીના દં ડ લસર
ુ ીને ાત્ર છે .
રૂ. ૨૦૦/- સધ
ુ મ જજલ્રા આયોગ્મ અનધકાયી અને નોડર ઓરપવય(ટોફેકો કં રોર)
આ અંગે નલગતલાયની ભારશતી ભાટે મખ્
રડથરીતટ ટોફેકો કં રોર વેર, ફીજો ભા, બ્રોક નંફય-૯, જજલ્રા વેલા વદન, તાીનો વંકગ કયલો.
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