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ગજુરાત રાજ્ય,વ્યવસાય,વ્યાપાર,ધધંા અને રોજગાર વેરા અશ્ચધશ્ચનયમ, ૧૯૭૬ ની કિમ ૫ ની પેટા કિમ (૨) 
હઠેળ રજીસ્ટ્રેશન પ્રમાણપત્ર/ રજીસ્ટ્રેશન પ્રમાણ પત્ર સધુારવા માટેની અરજી 

હ ું આ થી નીચે આપેલી વિગતો પ્રમાણે ઉપર જણાિેલા અવિવનયમ હઠેળ રજીસ્ટ્રેશન પ્રમાણપત્ર માટે અરજી કર ું 
છું. 

અરજદારન ું નામ  
(Applicant name) 

 

સુંસ્ટ્થાન ું નામ 

(firm Name) 
 

સરનામ ું 
(Address) 

 

અરજદારન ું રહણેાુંક સરનામ ું 
(applicant residence 

address) 
 

મોબાઈલ  

વ્યિસાય/વ્યાપાર/િુંિાન ું 
બ ુંિારણ 

સ્ટ્િતુંત્ર 
વ્યિસાવયકો 

ભાગીદારી 
પેઢી 

કુંપની રસ્ટ્ટ/N.G.O./N.P.O. 

એક હથ્ ું 
માલલકી 

H.U.F. L.L.P. કોપોરેશન 

મુંડળી  ક્લબ  એસોવસએશન અન્ય_____________________ 

વ્યિસાય શર  કયાા તારીખ  

બેંક ખાતા નુંબર  
બેન્ક ખાતા 
પ્રકાર 

 

બ્ાુંચન ું નામ અને સરનામ ું  

IFSC  
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આશ્ચથિક પ્રવશૃ્ચતની શ્ચવગત (િાગ ુપડતા ંકોઈપણ એક સામે શ્ચનશાન કરવુ)ં 

ક્રમ આશ્ચથિક પ્રવશૃ્ચિ હા/ના ક્રમ આશ્ચથિક પ્રવશૃ્ચિ હા/ના 
1 Angadia & Courier Service   31 Mobile Towers & Hoarding Boards   

2 Any Other Financial Institution   32 Pan, Tea Stall & Lodge   

3 ATMs   33 Party Plot   

4 Auditorium   34 

Professional: (Lawyers, Architect, 

individual Doctors, Chartered Accountant, 
engineers, tax consultant, Dentist, insurance 
agent etc.)   

5 Automobile Brokers & Showroom   35 Religious Place or Temple   

6 Banks   36 Restaurant\Cafe\Dining etc.   

7 Brokers & Commission Agent   37 Retail Trading Merchant   

8 Building Contractor   38 Stock Broker   

9 Cable operator & Film Distributor   39 Super Market & Department store   

10 Cooperative society   40 Theatres & Cinema Hall   

11 Coaching & Tuition class    41 Tour Operator & Travel Agent   

12 Commercial Offices   42 Transport & Logistics   

13 Driving School   43 Trust, NGO & Clubs   

14 Educational Institute   44 Vocational Training Centre   

15 Estate Broker   45 Wine shop   

16 Factories & Industries   46 Laboratory   

17 Fuel Pump   47 Advertisement Agency   

18 Garage or Service Stations   48 Forward & Futures Contract Agent   

19 Govt Offices   49 Liquor Shops   

20 
Guest House & Boarding Service 
providers   50 Chit Funds & Nidhis   

21 Gym, Health club    51 Mandlis   

22 
hair Saloon & Beauty Parlour & 
Spa   52 Video Parlour or Library   

23 Hospitals not including Clinics   53 Game Zone/Amusement Park   

24 Hotels   54 Other: (Specify below)   

25 Insurance Company         

26 Library         

27 Limited Company         

28 Mall         

29 Marriage & Community Hall          

30 
Media (electronic, Print etc.) 
Houses         
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ઉપર જણાિેલ પેઢી 
માટે ઉપયોગ થનાર 
વમલકતના વમલકત 
િેરા ઘર નુંબર 

1  6  

2  7  

3  8  

4  9  

5  10  

ભોગિટો માલલકી 
િોરણે છે કે ભાડે? 

 

 

 પેઢીની શાખા/ફે્રન્ચાઈઝી/બ્ાચં શ્ચવગેરેની શ્ચવગત: 

ગ જરાત રાજ્ય વ્યિસાય િેરા વ્યાપાર, િુંિો અન ે રોજગાર િેરા અવિવનયમ ૧૯૭૬ ની પેટા કલમ 
(૨)હઠેળ ગ જરાત સરકારશ્રીના તાજેતરના વનણાય અન્િયે આથી અમો અન્ડર ટેકકિંગ આપીએ છીએ કે 
અમારી સુંસ્ટ્થા/પઢેી રાજકોટ મહાનગરપાલલકાના હદ્દ વિસ્ટ્તારમાું ક લ ______ 
શાખા/બ્ાુંચ/કચેરી/ફે્રન્ચાઇઝી વિ. આિેલ છે. જે નીચ ેમ જબની જગ્યાઓ પર કાયારત છે અન ેજે પૈકી 
રજીસ્ટ્ટર ઓકિસની વિગતો નીચે મ જબ છે. 

ક્રમ શાખા/બ્ાચં/ફે્રન્ચાઇઝી શ્ચવગેરેનુ ંએડે્રસ 

શ્ચમિકત વેરા ઘર 
નબંર  EC અને RC નબંર 

૧   

 

૨   

 

૩   

 

૪   

 

૫   
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ગજુરાત રાજ્ય,વ્યવસાય,વ્યાપાર,ધધંા અને રોજગાર વેરા અશ્ચધશ્ચનયમ, ૧૯૭૬ ની કિમ ૫ ની પેટા કિમ (૧) 
હઠેળ રજીસ્ટ્રેશન પ્રમાણપત્ર/ રજીસ્ટ્રેશન પ્રમાણ પત્ર સધુારવા માટેની અરજી 

 

હ ું આથી પાનાું ન ું ૧ ઉપરની વિગતોએ જણાિેલ પેઢી માટે આથી નીચે આપેલી વિગતો પ્રમાણે ઉપર ગ જરાત 
રાજ્ય,વ્યિસાય,વ્યાપાર,િુંિા અને રોજગાર િેરા અવિવનયમ, ૧૯૭૬ હઠેળ PRC (કામે રાખનારા માટે) રજીસ્ટ્રેશન 
પ્રમાણ પત્ર માટે અરજી કર ું છ.  

અમોની પેઢીમાું ક લ __________ કમાચારીઓની વનમણકૂ કરિામાું આિેલ છે જેઓના માવસક િેતન ની વિગતો 
નીચે મ જબની છે. 

માવસક િેતન   કમાચારીઓની સુંખ્યા  
રૂ. ૬000 થી નીચે  

રૂ. ૬000 થી ૯000  

રૂ ૯૦૦૦ થી ૧૧૯૯૯  

રૂ ૧૨૦૦૦ કે તેથી િધ   

ક લ કમાચારીઓ  

 

ક્રમ કમાચારીન ું નામ વિભાગ હોદ્દો 
માવસક 

િેતન મોબાઈલ 

૧      

૨      

૩      

૪      

૫      

૬      

૭      

૮      

૯      

૧૦      
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આથી હ ું નીચે સહી કરનાર ______________________________________________ ઉક્ત વિગત ે
જણાિેલ પઢેીમાું _______________ હોદ્દા પર કાયારત છું. અમોએ ગ જરાત રાજ્ય વ્યિસાય િેરા 
વ્યાપાર, િુંિો અન ેરોજગાર િેરા અવિવનયમ ૧૯૭૬ની કલમો – પેટા કલમો િાુંચલે છે અને જે અમન ે
કબ લ મુંજ ર છે.  

રાજકોટ મહાનગરપાલલકાનાું હદ્દ વિસ્ટ્તારમાું સમાવિષ્ટ અમારી પેઢીની તમામ કચરેી/બ્ાુંચ/શાખા વિ.માું 
ક લ _____ િરજ બજાિતા કમાચારીઓના ભરિા પાત્ર માવસક વ્યિસાય િેરાની રકમ અમો સરકારશ્રીના 
વનણાય અન્િયે દર માસે વનયત સમય દરવમયાન રાજકોટ મહાનગરપાલલકાને ભરપાઈ કરી આપીશ ું જેની 
આથી ખાતરી આપીએ છીએ. 

અમારી સુંસ્ટ્થા/પેઢી રાજકોટ શહરે વસિાય અન્ય શાખાઓ લાગ  પડતા શહરેીની સુંબુંવિત િેરો ભરપાઈ 
કરી આપશે તેમજ સુંસ્ટ્થાને લાગ  પડતો વ્યિસાય િેરો વનયત થયેલ સમય મયાાદામાું આપની કચેરીમાું 
ભરપાઈ કરી આપિામાું આિશે. 

ઉપરના વનિેદનો મારી ઉત્તમોત્તમ જાણ અને માન્યતા પ્રમાણ ખરા છે. 

સ્ટ્થળ   

સહી  

નામ  

તારીખ   દરજ્જો  

  


