
 

NATIONAL CENTRE FOR HALLMARKING 

NCH Services P Ltd. 

101-201, GOLDEN POINT, OPPOSITE SURAT PEOPLE’S BANK, PARSI SHERI,  

BHAGAL, SURAT-395003. (M) + 90330 15916 
 

જવલેર્સ એ નવ ું હોલમાર્સ લાયર્ન્ર્ મળેવવા માટ ે
૧. નીચે જણાવલે તમામ દસ્તાવેજ તયૈાર ર્રવા  

(a ) Proof of establishment of the firm or company; ર્ોઈ પણ એર્  

 GST રજીસ્રેશન ર્ટીફીર્ેટ ની ફોટોર્ોપી (ત્રણ પાના ન ું)  

 શોપ લાયર્ન્ર્ રજીસ્રેશન ની ફોટો ર્ોપી  

 ર્ુંપની રજીસ્ટર માું ર્રેલ રજીસ્રેશન ની ફોટો ર્ોપી  

 ભાગીદારી પેઢી હોઈ તો નોંધાયેલા ભાગીદારી ખત ની ફોટોર્ોપી  

 ચાટસર્સ એર્ાઉન્ટન્ટ  ન ું પ્રમાણપત્ર. 

(b ) Proof of the address of the premises; ર્ોઈપણ એર્  

 ટેલલફોન બીલ / ઇલેલરરર્ બીલ / ભાર્ા પહોચ / બેંર્ પાર્બ ર્ જેમાું ર્રનામ ું દશાસવેલ હોઈ – ( ત્રણ માર્ થી જ ન ું 

નહી ) 

 આવર્વેરા નો ઓર્સર  

 GST રજીસ્રેશન ર્ટીફીર્ેટ (ત્રણ પાના ) 

(c) Proof identity of the signatory; 

 આધાર ર્ાર્સ /પાન ર્ાર્સ / વોટર આઈ ર્ી ર્ાર્સ / પાર્પોટસ / ડ્રાઇવવુંગ  લાયર્ન્ર્ ની ફોટોર્ોપી  

(d ) Map indicating location of the premises from the nearest landmark; and 

 નેશનલ ર્ેન્ટર ફોર હોલમાર્ર્િંગ પર અમારો ર્ુંપર્સ ર્રવો, અમો બનાવી આપીશ ું.અથવા તો ગૂગલ મેપ પર થી મળી 

જશે. 

(e ) Proof in regard to annual turnover- ર્ોઈ પણ એર્  

 ચાટસર્સ એર્ાઉન્ટન્ટ ન ું પ્રમાણપત્ર અથવા GST રીટનસ ની ર્ોપી   

 



2. “BUREAU OF INDIAN STANDARD” ના નામનો અમદાવાદ ખાતે ચૂર્વી શર્ાય તેવી ર્ીમાુંર્ ડ્રાફ્ટ બનાવવ ું. 

ડ્રાફ્ટ ની રર્મ તમારા વેપાર ના આગળ ના વર્સ ના વેચાણ પર આધારરત હોય છે. જો આપ વર્સ ૨૦૧૮-૧૯ માું અરજી 

ર્રી છો તો વર્સ ૨૦૧૭-૧૮ ના વર્સ ના વેચાણ ને ગણતરી માું લેવાન ું રેહશે. આ રર્મ માું અરજી ફી રૂ. ૨૦૦૦/- તથા 

નોંધણી ફી (પાુંચ વર્સ માટ ે) ગણતરી  ર્રી અને નીચે ર્ોષ્ટર્ આપેલ છે. 

વચેાણ 
BIS માું ભરવા પાત્ર ફી ( ૧૮% GST ર્ાથ ે) અરજી ફી 

(રૂ . ૨૦૦૦/-) તથા નોંધણી ફી પાુંચ વર્સ માટ ે

૫ ર્રોર્ થી ઓછ ું  રૂ. ૧૧૨૧૦/- = ૭૫૦૦ + ૨૦૦૦ + ૧૮% 

૫ર્રોર્ થી વધારે પણ ૨૫ ર્રોર્ થી ઓછ ું  રૂ. ૨૦૦૬૦/- = ૧૫૦૦૦+૨૦૦૦+ ૧૮% 

૨૫ ર્રોર્ થી વધારે પણ ૧૦૦ ર્રોર્ થી ઓછ ું  રૂ. ૪૯૫૬૦/- = ૪૦૦૦૦+૨૦૦૦+ ૧૮%  

૧૦૦ ર્રોર્ થીર્ વધારે  રૂ. ૯૬૭૬૦/- = ૮૦૦૦૦+૨૦૦૦+ ૧૮% 

  

3.  આ લર્વાય આપ ેઉપરોરત વેચાણ અુંગ ેજે ચાટસર્સ એર્ાઉન્ટન્ટ ન ું પ્રમાણપત્ર લેવાન ું છે તેનો નમ નો નીચ ે

મ જબ છે. 

 

To Whom So Ever It May Concern 

Date: 26th June 2018 

This is to certify that Mr. ABC ( Name of the proprietor ) (PAN: XXXXXXXXXXXXXX ( PAN of 

proprietor)) is running proprietorship firm under the name and style of XYZ Jewellers, having 

registered office at ( Full Address with Pin Code) 

 

This is to certify that the turnover of XYZ Jewellers for financial year 2017-2018 ( 01/04/2017 to 

31/03/2018) is less than Rs. 5 crore. Whatever is your turnover). 

Signature 

4. અરજી નો ફોમસ જે અમારા ર્ોઈ પણ ર્ેન્ટર અથવા તો અમારી વબેર્ાઈટ 

www.hallmarkingcentre.com પર ઉપલબ્ધ છે. 

       

BHAGAL GHODDHOD  VALSAD VAPI  NAVSARI 

0261 2400402 0261 2655916 0263 242916  0260 2461916 0263 7251916 

અન્ય ર્ોઈ પણ જાણર્ારી માટ ે૯૦૩૩૦૧૫૯૧૬ પર ર્ુંપર્સ ર્રવા લવનુંતી 
 


