રાજકોટ મહાનગરપા લકા
ન ૂનો-5
ુ રાત રા ય યવસાય, યાપાર ધંધા અને રોજગાર વેરા અિધિનયમ, 1976ની કલમ-6ની પેટા-કલમ (6) હઠળ કામે રાખનાર
જ
ભરવાના વેરા ંુ પ ક
ુ ઓ િનયમ 11
રજી ટ્રેશન પ્રમાણપત્ર ક્ર્માંક.....................................
.................................તારીખે પુરા થતા મિહના માટે ભરવાના વેરાનુ ં પત્રક
પેઢી/સં થા/ યવસાયનુ ં નામ:.............................................................................................................................................
કામે રાખનારનુ ં નામ:-................................................................................મોબાઇલ નં.........................................................
સરનામુ:ં ............................................................................................................................................................................
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ના સબંધમાં વેરો ભરવાનો હોય તે મિહના દર યાન કામે રહેનારાઓની િવગત નીચે પ્રમાણે છે .
(૧).................. ની તારીખે પુરા થતા મિહના માટે પગારના સબંધમાં ભરવાના વેરા માટે વેરાની ગણતરી કરવા માટેની િવગત.
મનો માિસક પગાર

કમર્ચારીઓ

મના માટે કલમ-4

ના સબંધમાં વેરો

કમર્ચારી દીઠ

કપાત કરે લી
વેરાની રકમ

નાં પરં ત ુક હેઠળ કોઇ

ભરવાનો હોય તે

દર મિહને

પ્રમાણે હોય તેવા

વેરો ભરવાનો ન

કમર્ચારીઓની સંખ્યા

વેરાનો દર

કમર્ચારીઓ

હોય તેવા

એટલે કે કોલમ-2 બાદ

કમર્ચારીઓની સંખ્યા

કોલમ-3

અથવા વેતન નીચે

ની સંખ્યા

(૧)

(૨)

(૩)

(૪)

(૫)

(૬)

(i)..............થી............
(ii) . ૬૦૦૦ થી ૮૯૯૯
(iii)

.૯૦૦૦ થી ૧૧૯૯૯

(iv)

૧૨૦૦૦ કે તેથી વધુ

(A) કુ લ
(૨)

................................

ના સબંધમાં મિહના દર યાન ચુકવેલ પગાર કે વેતન બાકી હોવાને લીધે આગાઉની મુદત માટે વધારે લા દરે વેરો

ભરવાનઓ હોય તેવા કમર્ચારીઓની િવગત.
પગાર અને

અગાઉ ભરે લ

તફાવત

ભરવાપાત્ર કમર્ચારીઓની

વેતનની ચઢેલી

વેરાનો દર

(કોલમ-2 બાદ

ચઢેલી રકમ

વધારાનો વેરો

સંખ્યા (કોલમ-4 અને

રકમની ચુકવણી

કોલમ-3)

ચ ૂકવવામાં

(કોલમ-4 અને

કોલમ-5 અનુસાર અલગ

પેટે ભરવાપાત્ર

આવી હોય તેની

કોલમ-5)

રીતે દશાર્વવા)

વેરાનો દર

સંખ્યા

વધારે લા દરે વેરો

(૧)

(૨)

(૩)

(૪)

મિહના માટે

(૫)

ભરવાપાત્ર

(૬)

(B) કુ લ .
ભરવાપાત્ર કુ લ વેરો એટલે કે (A)+(B)= ....................... + આ રકમ ઉપર દર મિહને અથવા તેના ભાગ માટે દોઢ ટકાના દરે
આપવાનુ ં સાદુ ં યાજ (અિધિનયમની કલમ-૯(૨) જુ ઓ).
ભરવાપાત્ર કુ લ વેરો........................................................................
હુ ં પ્રમાિણત કરું

ં કે પત્રકની મુદત દરિમયાન મારે યાં નોકરી કરતાં અને વેરો ભરવાને જવાબદાર તમામ

કમર્ચારીઓને પુવર્વભર્ િવગતોથી આવરી લેવાયા છે , તેમજ કમર્ચારીઓને મળતો પગાર કે વેતનના ફેરફારના કારણે તેમના
પગાર કે વેતનમાં કપાત કરવાની વેરાની રકમમાં આવ યક હોય યાં જ રી સુધારા કરવામાં આ યા છે .
હુ ં

ી............................................................................. સોગંદપ ૂવર્ક એકરાર કરું

ં કે ઉપરની હિકકતો

ઉ મ જાણ અને મા યતા મુજબ સાચી છે .
સહી:..................................
તારીખ:......................
થળ:..........................

હો ો:..................................
કામે રાખનારનું નામ:...................................

