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સને ૧૯૪૮ મબુઈ ની દુકાનો અને સસં્થાઓના અધિધનયમ                                       

સને ૧૯૬૩ ગજુરાતની દુકાનો અને સસં્થાઓના નનયમ મજુબ         
નમનુો ‘એ’ કલમ ૭ (૧) હઠેળ નુ ંધિતરક પત્રક ( જુઓ ધનયમ ૭)   

(૧)  સસં્થા નુ ંજો નામ હોય તો    

(૨)     સસં્થાનુ ંટપાલનુ ંસરનામુ ંઅને સ્થળની         
નિગત    

 

(૩) દુકાન સાથે જોડાયેલા પણ દુકાનના સ્થળથી 
અલગ                                                                                         
સ્થળે આિેલ કચેરી, સ્ટોર રુમ , ગોદામ િખાર કે કામનુ ં
સ્થળ હોય તો તે સ્થળ અંગે ની નિગત                                                                                                  

 

(૪) માલલકનુ ંનામ    

(૫) માલલકના રહઠેાણ ના સ્થળ નુ ંસરનામુ ં 
   

 

(૬) જો હોય તો વ્યિસ્થાપકનુ ંનામ અને રહઠેાણના 
સ્થળનુ ંસરનામુ ં    

 

(૭) સસં્થાનો પ્રકાર િગેરે એટલે કે દુકાન, વ્યાપારી 
સસં્થા, રહિેાની સગિડ ધરાિતી હોટલ, રેસ્ટોરન્ટ , 
ભોજનાલય નથયેટર કે આનદં પ્રમોદ અથિા મનોરંજન 
માટેનુ ંબીજુ ંકોઇ જાહરે સ્થળ છે કે કેમ ?    

 

(૮) કામકાજ નો પ્રકાર    

(૯) કામકાજ શરુ કયાા તારીખ  

(૧૦) સસં્થાના માલલકના જે કુટંુબીજનોને સસં્થામા ં
નોકરીએ રાખિામા ંઆવ્યા હોય તો તેમના નામો                                        
પરુુષો -----------           

સ્ત્રીઓ ----------   
 

પખુ્ત િયના શખ્શો  નાની િયના શખ્શો                  કુલ       

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

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

 

કુલ ------------      -----------                     ---------                 

(૧૧) વ્યિસ્થાતતં્રમા ંહોદામા ંધરાિતી અન્ય વ્યકકતઓ 
અથિા નિશ્વાસપાત્ર વ્યકકતઓ તરીકે નોકરીમા ંરખાયેલ 
વ્યકકતઓના નામો (નાની િયની વ્યકકતઓની બાબતમા ં
જાનત અને િય જણાિિા .)    

 

(૧૨) નોકકરયાતોની કુલ સખં્યા                                       
પરુુષો -------------                            

સ્ત્રીઓ  ------------- 

પખુ્ત િયના શખ્શો    નાની િયના શખ્શો             કુલ     

-------------         --------------                  -----------------       
-------------         --------------                  -----------------       
કુલ -------------    --------------                --------------- 

       

તારીખ -------------      માલલકની સહી -----------------------  

નોંિ :               
(૧) અનસુલુચ ૨ મા ંદશાાિલેી ફી સાથ ેલાગતા િળગતા સ્થાનનક નિસ્તારના નનરીક્ષકોન ે આ નિતરણપત્ર મોકલવુ ં.      

(૨) કચરેી, સ્ટોર – રુમ િગેરેની અનધનનયમ હઠેળ અલગ રીત ેનોંધણી ન કરાઈ હોય ત્યારે બાબત ૩ ભરિી. કચરેી ,સ્ટોર રુમ                

િગેરે અંગે બાબત ૧૦, ૧૧ અન ે૧૨ હઠેળ આપિાની થતી નિગતો આ નિતરણ પત્રકમા ંભરિી .                                                   

(૩)  નમનુો ‘સી’ મજુબનુ ંમળુ પ્રમાણપત્ર સાથ ેબીડવુ ં.                                                                              

(૪)  જો માલલકની સખં્યા એકથી િધારે હોય તો માલલકોના નામ અન ેસરનામા ંઅનકુ્રમ ેબાબત ૪ અન ે૫ મા ંઆપિા.      

                      િોર્ડ નબંર:     ઘર નબંર :      
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     અઠિાડર્ક રજા નોંિાિાની અરજી   

મહરેબાન શોપ ઇન્સપેકટર સાહબે,             

શોપ્સ એસ્ટાબ્લીશમેન્ટ ડીપાટામેન્ટ,                                                                                  

મહાનગરપાલલકા , રાજકોટ           

             

             

    હુ ંનીચ ેસહી કરનાર આપને લખી જણાવુ ંછ ંકે મારી જણાિેલ સસં્થા                                                     

૧૯૪૮ ના બોમ્બે શોપ્સ એન્ડ એસ્ટાબ્લીશમેન્ટ એક્ટ મજુબ સને ૨૦... ૨૦.... ના િષા ના દરેક અઠિાડીયા 

મા ંદર -------------------- ના રોજ બધં રાખીશ તેની નોંધ લેશો .  

 

 

        કામે રાખનાર (માલલક)ની સહી     

         તા. ------------- ૨૦  

સસં્થા (પેઢી) નુ ંનામ હોય તો               
અથિા                   

કામે રાખનાર (માલલક) નુ ંનામ           
  

 

િિંાનુ ંિર્ડન :  

 

પરેુપરુુ સરનામુ ં:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

નોંિ : આ ફોમડ સસં્થા રજીસ્ટર કરાિતી િખતે ‘એ’ ની સાથે આપિાનુ ંછે.  

 

 

 


