Printed from www.rmc.gov.in

સને ૧૯૪૮ મબ
ુંુ ઈ ની દુકાનો અને સુંસ્થાઓના અધિધનયમ
સને ૧૯૬૩ ગુજરાતની દુ કાનો અને સંસ્થાઓના નનયમ મુજબ

ુ ો ‘ડી’ કલમ ૭ (૬) હેઠળન ુંુ ધિતરક પત્રક (જુઓ ધનયમ૭)
નમન
(૧)

સંસ્થા નુ ં જો નામ હોય તો

(૨)

સંસ્થાનુ ં ટપાલનુ ં સરનામુ ં અને સ્થળની

નિગત
(૩)

દુ કાન સાથે જોડાયેલા પણ દુ કાનના સ્થળથી

અલગ સ્થળે આિેલ કચેરી, સ્ટોર રુમ , ગોદામ, િખાર કે
કામનુ ં સ્થળ હોય તો તે સ્થળ અંગે ની નિગત
(૪)

માલલકનુ ં નામ

(૫)

માલલકના રહેઠાણ ના સ્થળ નુ ં સરનામુ ં

(૬)

જો હોય તો વ્યિસ્થાપકનુ ં નામ અને રહેઠાણના

સ્થળનુ ં સરનામુ ં
(૭)

સંસ્થાનો પ્રકાર િગેરે એટલે કે દુ કાન, વ્યાપારી

સંસ્થા, રહેિાની સગિડ ધરાિતી હોટલ, રે સ્ટોરન્ટ ,
ભોજનાલય નથયેટર કે આનંદ પ્રમોદ અથિા મનોરં જન
માટે ન ુ ં બીજુ ં કોઇ જાહેર સ્થળ છે કે કે મ ?
(૮)

કામકાજ નો પ્રકાર

(૯)

કામકાજ શરુ કયાા તારીખ

(૧૦)

સંસ્થાના માલલકના જે કુ ટુંબીજનોને સંસ્થામાં

પુખ્ત િયના શખ્શો નાની િયના શખ્શો
--------------

કુ લ

નોકરીએ રાખિામાં આવ્યા હોય તો તેમના નામો

--------------

---------

પુરુષો -----------

------------

--------------

---------

સ્ત્રીઓ ----------

કુ લ ------------

-----------

---------

પુખ્ત િયના શખ્શો

નાની િયના શખ્શો

(૧૧) વ્યિસ્થાતંત્રમાં હોદામાં ધરાિતી અન્ય વ્યકકતઓ
અથિા નિશ્વાસપાત્ર વ્યકકતઓ તરીકે નોકરીમાં રખાયેલ
વ્યકકતઓના નામો (નાની િયની વ્યકકતઓની બાબતમાં
જાનત અને િય જણાિિા .)
(૧૨) નોકકરયાતોની કુ લ સંખ્યા
પુરુષો -------------

સ્ત્રીઓ ---

----------

------------------

--------------

કુ લ
-----------

------------------

--------------

-----------

કુ લ -------------

--------------

--------

(૧૩) નોંધણીનો નંબર અને તારીખ
(૧૪) છે લ્લી તાજી કરાવ્યા તારીખ

તારીખ -------------

માલલકની સહી -----------------------

નોંિ :
(૧)

અનુસલુ ચ ૨ માં દશાાિલ
ે ી ફી સાથે લાગતા િળગતા સ્થાનનક નિસ્તારના નનરીક્ષકોને આ નિતરણપત્ર મોકલવું .

(૨)

કચેરી, સ્ટોર – રુ મ િગેરેની અનધનનયમ હેઠળ અલગ રીતે નોંધણી ન કરાઈ હોય ત્યારે બાબત ૩ ભરિી. કચેરી ,સ્ટોર રુ મ

િગેરે અંગે બાબત ૧૦, ૧૧ અને ૧૨ હેઠળ આપિાની થતી નિગતો આ નિતરણ પત્રકમાં ભરિી .
(૩)

નમુનો ‘સી’ મુજબનું મુળ પ્રમાણપત્ર સાથે બીડવું .

(૪)

જો માલલકની સંખ્યા એકથી િધારે હોય તો માલલકોના નામ અને સરનામાં અનુક્રમે બાબત ૪ અને ૫ માં આપિા.

િોડડ નુંબર:

ઘર નુંબર :
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અઠિાડડક રજા નોંિાિાની અરજી
મહેરબાન શોપ ઇન્સપેકટર સાહેબ,
શોપ્સ એસ્ટાબ્લીશમેન્ટ ડીપાટા મેન્ટ,
મહાનગરપાલલકા , રાજકોટ

હુ ં નીચે સહી કરનાર આપને લખી જણાવુ ં છં કે મારી જણાિેલ સંસ્થા
૧૯૪૮ ના બોમ્બે શોપ્સ એન્ડ એસ્ટાબ્લીશમેન્ટ એક્ટ મુજબ સને ૨૦... ૨૦.... ના િષા ના દરે ક અઠિાડીયા
માં દર -------------------- ના રોજ બંધ રાખીશ તેની નોંધ લેશો .

કામે રાખનાર (માલલક)ની સહી
તા. ------------- ૨૦
સંસ્થા (પેઢી) નુ ં નામ હોય તો
અથિા
કામે રાખનાર (માલલક) નુું નામ

િુંિાનુું િર્ડન :

ુ ુ સરનામુું :
પુરેપર

નોંિ : આ ફોમડ સુંસ્થા રજીસ્ટર કરાિતી િખતે ‘એ’ ની સાથે આપિાનુું છે .

