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પ્રતત, 
તતં્રીશ્રી,  

દૈતનક..................... 
ભેમય ડેળફોડડ  

 

 
યાજકોટ ભશાનગયાલરકાના નલતનયકુ્ત ભેમયશ્રી ડૉ.પ્રદદ ડલ દ્વાયા યાજકોટ 

ભશાનગયાલરકાના આંતદયક લશીલટને લધ ુસદુ્રઢ તેભજ ાયદળી ફનાલલા ભાટેનુ ંએક 
અત્મતં ભશત્લનુ ંગલુ ંરેલાભા ંઆલેર છે. શારના કોમ્પ્યટુય યગુભા ંભશાનગયાલરકાની તભાભ 
તલગતો આંગીના ટેયલે ભી યશે  તે ભાટે તેઓશ્રી દ્વાયા ભેમય ડેળફોડડ ફનાલલાનો તનણડમ 
આલેર. જેના અનવુધંાને આજ તા.૨૧/૦૬/૨૦૨૧, વોભલાય લબભ અલગમાયવના શબુ દદને 
ભેમય ડૉ.પ્રદદ ડલના લયદ શસ્તે “ભેમય ડેળફોડડ”નુ ંશબુાયંબ કયામો. 

 આ અલવયે યાજકોટ ળશયે બાજ પ્રમખુ કભરેળબાઈ ભીયાણી, ડે.ભેમય ડૉ.દતળિતાફેન 
ળાશ, સ્ટેન્ડિંગ કતભટીના ચેયભેન ષુ્કયબાઇ ટેર, ળાવક ક્ષ નેતા તલનબુાઈ ઘલા, દંડક 
સયેુ્દ્રતવિંશ લાા, સ્થામી વતભતતના વભ્મ ભનીબાઈ યાડીમા, યેળબાઈ યફાયી, તલગેયે 
ઉસ્સ્થત યશરે.  

ભેમય ડેળફોડડભા ંભશાનગયાલરકાનો યોજ ફયોજની તભાભ તલગતો ભેમયશ્રીને ઓનરાઈન 
ભી ળકે તેલી તતં્ર દ્વાયા વ્મલસ્થા ગોઠલલાભા ંઆલેર છે. 

 ભેમય ડેળફોડડને કુર ચાય તલબાગભા ંલશચેલાભા ંઆલેર છે. 
 ટેક્વ કરેક્ળનની તલગત 

 જ્ભ/ભયણ તેભજ રગ્ન નોંધણી વદટિદપકેટની તલગત 

 કોર વે્ટયભા ંનોંધામેર પદયમાદોની તલગત 

 ભશાનગયાલરકાના ફજેટની તલગત 

 ટેક્વ કરેક્ળનની તલગત 

 ભશાનગયાલરકાના આલકભા ંમખુ્મ સ્ત્રોતભા ંભકાનલેયો, ાણીલેયો, 
વ્મલવામલેયો તેભજ લાશનલેયો મખુ્મ છે. ડેળફોડડભા ંઉયોક્ત તભાભ તલગતો 



એક જ ક્ક્રક ય ભી ળકે તેલી વ્મલસ્થા ગોઠલલાભા ંઆલેર છે. ચાલ ુ
નાણાકીમ લડની ળરૂઆતથી આજ દદન સધુીના કુર કરેક્ળનની તલગત તેભજ 
જે-તે દદલવના કરેકળનની તલગતોનો વભાલેળ થામ છે. 

ભકાન લેયા/ાણી લેયાભા ંલોડડ લાઈઝ કરેકળનની તલગતો તેભજ ઓનરાઈન તેભજ 
ઓપરાઈન કરેકળનની તલગતો નો વભાલેળ થામ છે.  

વ્મલવામ લેયા ભા ં Profession Tax Enrollment Certificate (ધધંાથીઑ ાવેથી 
લસરૂલાભા ંઆલતો વ્મલવામ લેયો) તેભજ Profession Tax Registration Certificate 

(નોકયીમાત લગડ ાવે થી લસરૂલાભા ંઆલતો વ્મલવામ લેયો) નો વભાલેળ થામ છે. 
યાજકોટ ભશાનગયાલરકાની શદભા ંલેચાતા તભાભ પ્રકાયના નલા લાશનો (ટ ૂવ્શીરય, થ્રી 

વ્શીરય, પોય વ્શીરય , કોભળડમર લાશનો લગેયે) ાવેથી ઉઘયાલલાભા ંઆલતા લાશન લેયા ની 
તલગતો નો વભાલેળ થામ છે. 

 જ્ભ/ભયણ/રગ્ન નોધણી ના પ્રભાણ ત્રો ની તલગત 

o ભશાનગયાલરકા ની વૌથી લધ ુરોક ઉમોગી એલી જ્ભ/ભયણ/રગ્ન નોધણી 
ના પ્રભાણત્રો અંગે ની સતુલધા ઉયોક્ત ડેળફોડડ ભા ંઆલયી રેલાભા ંઆલેર 
છે. રોકો દ્વાયા ચાલ ુવારભા ંકુર ઈશ્ય ૂકયલાભા ંઆલેર તેભજ જે-તે દદલવે 
ઈશ્ય ૂકયલાભા ંઆલેર જ્ભ/ભયણ/રગ્ન નોધણીના પ્રભાણત્રો  ની તલગતો 
વયતાથી ઉરબ્ધ થઈ ળકળે. 

 ભશાનગયાલરકા ની વેલાઓ અંગેની પદયમાદ ની તલગત 

o ભશાનગયાલરકા દ્વાયા ૨૦૦૮ ની વાર થી અભીન ભાગડ ખાતે ૨૪ x ૭ કોર 
વે્ટય ળરૂ કયલાભા ંઆલેર છે. આ કોર વે્ટય ય ભશાનગયાલરકા ની કુર 
૨૨ ળાખાઓની ૧૦૦ જેટરી જુદી જુદી વેલાઓ અંગે ની પદયમાદ નોધલાભા ં
આલે છે. લડ દયમ્પમાન આળયે કોર વે્ટય ય ૨ ,૦૦,૦૦૦ (ફે રાખ) જેટરી 
પદયમાદો નોધલાભા ંઆલે છે. આ આધતુનક કોર વે્ટય ભા ંનાગદયકો દ્વાયા 
નોધાલલાભા ંઆલેર પદયમાદ ને તેના તલસ્તાય તેભજ પદયમાદની ટાઈ ને 
આધાયે આ પદયમાદ ના તનલાયણા ંભાટે જલાદાય જે-તે જલાફદાય 
અતધકાયી/કભડચાયીને ઓટોભેદટક SMS દ્વાયા જાણ કયલાભા ંઆલે છે તેભજ આ 
પદયમાદ નુ ંતનલાયણ થમે પદયમાદ કયનાય ને ણ SMS દ્વાયા જાણ કયલાભા ં
આલે છે. આ વંણૂડ પ્રદકમા સ્લમવંચંાલરત છે. ભેમય-ડેળફોડડ ભા ંકોઈણ 
પદયમાદ ની સ્સ્થતત પદયમાદ રખાલનાય ના ભોફાઈર નફંય અથલા તો 
પદયમાદ નફંય યથી જાણી ળકામ તેલી વ્મલસ્થા કયલાભા ંઆલેર છે. આ 
ઉયાતં જો કોઈ પદયમાદ રાફંા વભમ થી લણઉકેરી શળે તો તેની તલગત ણ 
દેળફોડડ ય થી ભેમયશ્રી તાત્કાલરક ભી ળકળે. જેથી તેના તનલાયણ ભાટે 
તેઓ મોગ્મ સચૂન કયી ળકળે.  આ ઉયાતં જુદી જુદી ળાખાઓ દ્વાયા 



નોધલાભા ંઆલેર પદયમાદ , વોલ્લ થમેર પદયમાદ તેભજ ે્ડીંગ પદયમાદ ની 
તલગતો ણ ઓનરાઈન યીમર ટાઈભ ભી ળકળે. 

ભશાનગયાલરકા ના ફજેટ ની તલગત 

o ભશાનગયાલરકા ની તલતલધ ળાખાઓ ને પાલલાભા ંઆલેર ફજેટ અને 
ળાખાએ કયેર ખચડની તલગતોનો ડેળફોડડ ભા ંવભાલેળ કયલાભા ંઆલે છે. 
ભશાનગયાલરકા ની ળાખાઓને દય લે ફજેટ ની પાલણી કયલાભા ંઆલે છે 
અને તેની વાભે ળાખાએ કયેર ખચડ ની તલગતો નોંધલાભા ંઆલે છે. આ તભાભ 
ખચાડઓ ને કેતટર ખચડ અને યેલ્ય ુખચડ એભ અરગ અરગ નોધલાભા ંઆલે 
છે. આ તભાભ પ્રદિમાને કોમ્પ્યટુયાઈઝડ કયલાભા ંઆલેર છે જેથી દયેક ળાખા 
દ્વાયા કયલાભા ંઆલતા ખચડનુ ંતલશ્રેણ કયલાભા ંઆલળે તેભજ દયેક ખચડ ની 
મોગ્મતા ચકાવી ળકાળે. 
 

ઉયાતં ભેમયશ્રી દ્વાયા શલે્રાઈન નફંય ૯૦૩૩૦ ૧૧૧૧૧ યથી વયકાયશ્રીની જુદી 
જુદી મોજનાઓની ભાદશતી  આ નફંય ય Hi રખી Message કયી અરગ અરગ મોજનાની 
ભાદશતી ભી ળકળે. 

 

વયકાયશ્રીની જુદી જુદી મોજનાઓની તલગત 

1. આલકનુ ંપ્રભાણત્ર અને ડોતભવાઇર વદટિદપકેટ 

2.  તળક્ષણ અંગેની મોજનાઓ 

3. જાશયે આયોગ્મ અંગેની મોજનાઓ 

4. ભદશરા અને ફાતલકાવની મોજનાઓ 

5. યેળનકાડડ અને NFSA દાલા અયજી 

6. ભતદાયમાદીને રગતી કાભગીયી 
7. તલધલા વશામ/તનધાડય વધૃ્ધ/અનાથ ફાકો ભાટે 

8. આલાવ અંગે મોજના 
9. ફક્ષીચં/SC/BC ના દાખરા અંગે મોજનાઓ 

10. અનસુલુચત જાતત/જનજાતતના દાખરાની ભાદશતી 
11. લફનઅનાભતનુ ંપ્રભાણત્ર અને મોજનાઓ 

12. ઉદ્યોગ, યોજગાય અને કૌળલ્મ અંગેની મોજનાઓ 

13. દદવ્માગં વ્મસ્ક્તઓ ભાટેની મોજનાઓ 

14. જાશયે લીભા અંગેની મોજના તલે ભાદશતી 
15. પદયમાદ ભગૂબડ/રાઈટ/લીજી/પદયમાદની ભાદશતી 
 

(ી.એ. ટુ ભેમય) 


