
                                                                                                 

ગાાંધીનગર મહાનગર પાલિકા 
નમનુો-૫ 

ગજુરાત રાજ્ય વ્યવસાય ,વ્યાપાર,ધાંધો અને રોજગાર વેરા,અધધધનયમ-૧૯૭૬ ની 
કિમ-૬ની પેટા કિમ (૧) હઠેળ કામે રાખનારે ભરવાના વેરાનુાં પત્રક  

(જુઓ ધનયમ-૧૧) 
   .................................................................ની તારીખે પરુા થતાાં મહહના માટે ભરવાના વેરા પત્રક  

    કામે રાખનારનુાં નામ/માલિકનુાં નામ:..............................................................................................................       

    સરનામુાં :.................................................................................................................................................. 

રજીસ્ટ્રેશન પ્રમાણપત્ર નાંબર :............................................... મોબાઈિ નાંબર............................................... 

જેના સબાંધમાાં વેરો ભરવાનો હોય તે મહહના દરધમયાન કમમચારીની ધવગતો નીચે પ્રમાણે છે. 
 ૧. ................................ની તારીખે પરુા થતા મહહના માટે પગારના સબાંધમાાં ભરવાના વેરા માટે વેરાની ગણતરી   

     કરવા માટેની ધવગતો. 
 

જેમનો માધસક પગાર કે 

વેતન નીચે પ્રમાણે હોય  

તેવા કમમચારી 
 

કમમચા
રીઓ
ની 
સાંખ્યા  

જેમના માટે  

કિમ-૪ન બીજા  

પરાંત ુક હઠેળ કોઈપણ  

વેરો ભરવાનો ન હોત તે  

કમમચારીની સાંખ્યા  

જેનમાાં સબાંધમાાં વેરો 
ભરવાનો હોય તેવા  

કમમચારીઓની સાંખ્યા  

એટિે કોિમ-૨ બાદ  

     કોિમ-૩   

(કમમચારી  

 દીઠ દર  

મહહના દીઠ 
વેરાનો દર) 

કપાત કરેિી  

વેરાની રકમ  

          ૧ ૨         ૩        ૪        ૫         ૬  

 

૧.રૂ/. ૩,૦૦૦ અથવા તેથી વધારે 
પરાંત ુરૂ/. ૬,૦૦૦ કરતા ઓછા  

 

૨.રૂ/. ૬,૦૦૦ અથવા તેથી વધારે 
પરાંત ુરૂ/. ૯,૦૦૦ કરતા ઓછા  

 

૩.રૂ/. ૯,૦૦૦ અથવા તેથી વધારે 
પરાંત ુરૂ/. ૧૨,૦૦૦ કરતા ઓછા  

 

૪.રૂ/. ૧૨,૦૦૦ અથવા તેથી વધારે  

    
 

૦ 
 
૮૦ 
 
૧૫૦ 
 
 

૨૦૦ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

કુિ સરવાળો      

                                                                        

                                                                                              (પાછળ જુઓ....) 
 



                                                                                                 

૧.જેના સાંબાંધમાાં મહહના દરધમયાન ચકુવેિ કે પગાર વેતન બાકી હોવાને િીધે અગાઉની મદુત માટે વધારેિા 
દરે વેરો ભરવાનો હોય તેવા કામે રહનેારાઓની ધવગતો. 
વધારેિા દરે વેરો  

ભરવાપાત્ર ક્ર્મ્ચારીઓંની 
 સાંખ્યા (કોિમ-૪ અને 

 કોિમ-૫ અનસુાર અિગ 

 રીતે દશામવવા) 

પગાર અને વેતનની 
 ચઢેિ રકમની 
 ચકુવેિ પેટે 

 ભરવાપાત્ર  

વેરાનો દર  

ક્ાાં દરે  
અગાઉ વેરો 
 ભરવામાાં  

આવ્યો હતો. 

દરનો તફાવત 

 (કોિમ-૨ 

 બાદ 

 કોિમ-૩) 

જે મહહના માટે 

 ચઢેિી રકમ 

 ચકુવામાાં  

આવી હોય તેની. 
 સાંખ્યા  

ભરવાપાત્ર 

 વધારાનો વેરો 
 (કોિમ-૧, 
કોિમ-૪, 
કોિમ-૪+૫) 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ 

      

                                                                     કુિ (બી) સરવાળો  

 
                                                              

              ભરવાપાત્ર કુિ વેરો એટિે કે ‘એ’ + કુિ ‘બી’ રૂ/......................................................... 
 

વત્તા: ઉપર્ુમક્ત રકમ ઉપર દર મહીને અથવા તેના ભાગ માટે દોઢ ટકાના દરે આપવાનુાં સાદુાં વ્યાજ (હોય તો 
તે અધધધનયમની કિમ-૯(૨)જુઓ) 
 

                          ભરવાપાત્ર કુિ વેરો અને વ્યાજ રૂ/..................................... 
      તારીખ  -   -   -૨૦૧   ના પાવતી નાંબર:-..................................................હઠેળ ભરેિી રકમ  

 
 

                            હુાં પ્રમાલણત કરુાં છાં કે પત્રકની મદુત દરધમયાન મારે તયાાં નોકરી કરતા અને વેરો ભરવાના 
જવાબદાર તમામ કમમચારીઓની પવૂમવતી ધવગતોને આવરી િેવાયા છે. હુાં એ પણ પ્રમાલણત કરુાં છાં કે 
કમમચારીઓને મળતા પગાર કે વેતનમાાં ફેરફારને કારણે તેમના પગાર કે વેતનમાાં પણ કપાત કરવાની વેરાની 
રકમમાાં આવશ્યક હોય તયાાં જરૂરી સધુારા કરવામાાં આવ્યા છે. 
 

હુાં શ્રી............................................................................................................................................................ 
સોગાંદપવૂમક એકરાર કરુાં છાં કે ઉપરની હકીકતો મારી ઉતમ જાણ અને માન્યતા મજુબ સાચી છે. 
 
 

સ્ટ્થળ:                                                                           સહી...................................... 
તારીખ   -   -૨૦૧                                                             હોદ્દો:.................................... 
 

                                                        કામે રાખનાર/માલિકનુાં નામ......................................... 


