રાજકોટ મહાનગરપા લકા
ન ૂનો-1
ુ રાત રા ય યવસાય, યાપાર ધંધા અને રોજગાર વેરા અિધિનયમ, 1976ની કલમ‐5ની પેટા-કલમ (1) હઠળ ર
જ
માણપ / ર

શન

માણપ

શન

ુ ારવા માટની અર
ધ

ુ ઓ િનયમ 3(1)
હુ ં આથી નીચે આપેલી િવગતો પ્રમાણે ઉપર જણાવેલા અિધિનયમ હેઠળ રજી ટ્રે શન પ્રમાણપત્ર માટે અરજી ક

.ં

(માત્ર મોટા અક્ષરોમાં ટાઇપ કરો અથવા તેનો ઉપયોગ કરો)

૧. અરજદારનુ ં નામ:.....................................................................................................................................................
૨. સં થાનું નામ:...........................................................................................................................................................
૩. સરનામુ:ં ...................................................................................................................................................................
...........................................................................................પીન કોડ..........................................................
૪. અરજદારનુ ં રહેણાકનુ ં સરનામુ:ં ...................................................................................................................................
૫. એસટીડી કોડ સાથે ટેલીફોન નંબર:....................................(ઓ.)................................(ઘર).........................................
મોબાઇલ નંબર:....................................... ઇ-મેઇલ:.....................................................................................
૬. આ નમુના ઉપર સહી કરતી યિક્તનો દર જો: (લાગુ પડતા હોય તે ખાનામાં ( √ )ની િનશાની કરો)
માિલક

ભાગીદાર

મુખ્ય અિધકારી

એજ ટ

મેનેજર

િડરે ક્ટર

સેક્રેટરી

અ ય

૭. કામે રાખનારનો વગર્: (લાગુ પડત ું હોય તે ખાનામાં ( √ )ની િનશાની કરો)
યિક્ત
૮.

પેઢી

કંપની

કોપ રે શન

મંડળી

ક્લબ

એસોિસએશન

ય સાય/ધંધો શ કયાર્ની તારીખ:.................................

૯. કમર્ચારીઓની સંખ્યા અને તેમને ચ ૂકવવામાં આવતો પગાર અને વેતન (અરજીની તારીખે)
(અનુસિુ ચ ૧ ની ન ધ ૧ પ્રમાણે િવગતો અલગ કાગળ પર આપવી.)
૧૦. રજી ટ્રેશન પ્રમાણપત્ર નંબર માટે પાત્ર બ યા તારીખ:......................................
૧૧. બેંકની િવગતો:
બેંકનુ ં નામ

૧૨. નીચેનામાંથી

શાખાનુ ં નામ અને સરનામું

લાગુ પડત ુ હોય તે જણાવવુ.ં

(ક) ગુજરાત મ ૂ યવિધર્ત વેરા અિધિનયમ-૨૦૦૩ હેઠળ રજી ટ્રેશન નંબર: ..........................................
(ખ) કે દ્રીય વેચાણવેરા અિધિનયમ-૧૯૫૬ હેઠળ રજી ટ્રેશન નંબર:...................................................
(ગ) ગુજરાત રા ય યવસાય, યાપાર ધંધા અને રોજગાર વેરા અિધિનયમ, ૧૯૭૬ હેઠળ કામે રાખનારનો પ્રવેશ
ન ધણી નંબર:.....................................
(ઘ) દુ કાન અને સં થા અિધિનયમ-૧૯૪૮ હેઠળ રજી ટ્રેશન નંબર:...................................
(ચ) કંપની અિધિનયમ-૧૯૫૬ હેઠળ રજી ટ્રેશન નંબર:...........................
(છ) આવક વેરા અિધિનયમ-૧૯૬૧ હેઠળ કાયમી ખાતા નંબર (PAN):.........................................

એકરારના ંુ
ઉપરના િનવેદનો મારી ઉ મો મ જાણ અને મા યતા પ્રમાણે ખરા છે .
થળ:...................................

સહી:...............................................

તારીખ:....................................

દર જો:..........................................
મા

કચેર ના ઉપયોગ માટ

ન ધણી પ્રમાણપત્ર નંબર:........................................

................................................
પ્રમાણપત્ર આપનાર અિધકારીની સહી

