
સચુના : ઓન લાઈન ભરેલ અરજી ફોર્મ પ્રિન્ટ કરી, પાસપોટમ સાઈઝના ફોટા અને સહી સાથ ે નીચેની 

પ્રિગતેના ડોક્યરેુ્ન્ટ સાથે િોડમ ઓફફસ ખાતે જર્ા કરાિિાથી, રજીસ્ટ્રેશન સટીફીકેટ / રીસીપ્ટ ર્ળી શકશે.  

દસ થી ઓછા કર્મચારીઓ હોય તેવા કકસ્સા ર્ાટે અરજી (ફોર્મ D ) સાથે રજુ કરવાના ડોક્યરેુ્ન્ટ:  

1. પેઢીના ર્ાલલકનુું આઈ.ડી. પ્રફુ (કુંપની પ્રિ.ના ફકસ્ટ્સાર્ાું જે-તે લાગ ુ પડતા કાયદા મજુબના 

જિાબદાર વ્યક્તતનુું આઈ.ડી.પ્રફુ)  

2. પેઢીનુું ઈન્ટેરીયર અને પઢેીના નાર્નુું બોડમ દશામિતો િાસ્ટ્તપ્રિક ફોટોગ્રાફ ( ૪ x ૬ કે તેથી ર્ોટો) 

 

દસ કે તેથી વધ ુકર્મચારીઓ હોય તેવા કકસ્સા ર્ાટે અરજી (ફોર્મ A ) સાથે રજુ કરવાના ડોક્યરેુ્ન્ટ:  

1. પેઢીના ર્ાલલકનુું આઈ.ડી. પ્રફુ (કુંપની પ્રિ.ના ફકસ્ટ્સાર્ાું જે-તે લાગ ુ પડતા કાયદા મજુબના 

જિાબદાર વ્યક્તતનુું આઈ.ડી.પ્રફુ)  

2. પેઢીનુું ઈન્ટેરીયર અને પેઢીના નાર્નુું બોડમ દશામિતો િાસ્ટ્તપ્રિક ફોટોગ્રાફ ( ૪ x ૬ કે તેથી ર્ોટો)  

3. જે ફકસ્ટ્સાર્ાું અન્ય કાયદા હઠેળ, પેઢી શરૂ કરતા પહલેા, પેઢીનુું રજીસ્ટ્રેશન કે લાયસન્સ રે્ળિવ ુ

જરૂરી હોય, તો ત ેફકસ્ટ્સાર્ાું સક્ષર્ સત્તાપ્રિકારીશ્રીએ ઈસ્ટ્ય ુકરેલ રજીસ્ટ્રેશન કે લાયસન્સની નકલ  

4. પોતાની ર્ાલલકીની જગ્યાર્ાું િુંિો કરતા હોય તો નીચેના પૈકી કોઈ એક;  

I . િેચાણ / ખરીદ દસ્ટ્તાિેજ  

II. ચાલ ુિર્મનો પ્રર્લકત િેરો ભયામની પહોંચ  

III. છેલ્લ ુઈલેતરીસીટી બીલ  

IV. છેલ્લી સોસાયટી રે્ન્ટેનન્સની પહોંચ 

5. જો ભાડા / લીઝની જગ્યા પર િુંિો કરતા હોય તો, નીચેના ડોક્યરેુ્ન્ટ; 

(A) I. લીઝ એગ્રીર્ેન્ટ  

II. લીિ એન્ડ લાયસન્સ એગ્રીર્ેન્ટ  

III. જે ફકસ્ટ્સાર્ાું કોટમ કે અન્ય સક્ષર્ સત્તાપ્રિકારીશ્રીના હકુર્થી કબજો રે્ળિેલ હોય, તો તેિા 

ફકસ્ટ્સાર્ાું તેિા હકુર્ની નકલ 

 (B)જેણે જગ્યા ભાડ/ેલીઝથી આપેલ છે તેના સુંબુંિેના ક્રર્ નું.૪ર્ાું દશામિેલ પૈકી કોઈ એક ડોક્યરેુ્ન્ટ  

6. જે ફકસ્ટ્સાર્ાું જગ્યા ફેપ્રર્લી રે્મ્બર કે સુંબુંિીની ર્ાલલકીની હોય કે ફેપ્રર્લી રે્મ્બર કે સુંબુંિી દ્વારા જગ્યા 

ભાડ/ેલીઝ પર આપિાર્ાું આિેલ હોય, તેિા ફકસ્ટ્સાર્ાું ફેપ્રર્લી રે્મ્બર કે સગા-સુંબુંિીનો ‘ના િાુંિા 

પત્ર’  

7. જે ફકસ્ટ્સાર્ાું િુંિાની જગ્યા રહણેાુંક હાઉસીંગ સોસાયટીર્ાું આિેલ હોય, તે ફકસ્ટ્સાર્ાું સોસાયટી કે 

રે્ન્ટેનન્સ ર્ાટે જિાબદાર અન્ય ઓથોરીટીનુું ‘નો ઓબ્જજેતશન સટીફીકેટ’  

8. ફોર્મર્ાું દશામિેલ લાગ ુપડતા અન્ય ડોક્યરેુ્ન્ટ 


