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આકાયણી ળાખા 
બાકી કરદાતાઓના ાભાથે વ્યાજ ળલતર યોજના  

લડોદયા ભહાનગય ાલરકા ની હદભાાં આલેરી મભરક્તોના ફાકી લેયા લસરુાત ભાટે વ્માજ લતય મોજના અભરભાાં  
મકુલા ભાટે સ્થામી સમભમત ઠયાલ અંક-૧૨૩/તા.૧૭  -૦૭-૨૦૨૦ થી સભગ્ર સબાની ભાંજૂયીની અેક્ષાએ ભાંજૂયી 
ભેરી છે. જે અનસુાય નીચે મજુ્ફની મોજના અભરભાાં મકુલાભાાં આલેરી છે.  

“બાડા આકાયણી ધ્ધમત ભાટે ઇન્સેન્ટીલ યીફેટ મોજના” 
(૧) લડોદયા ભહાનગયાલરકાનો તા.૧-૪-૨૦૦૩ સધુીનો બાડા આકાયણીનો બયલાાત્ર મભરક્ત કય (સાભાન્મ કય, 
     ાણી ચાર્જ/કય, કન્ઝયલન્સી ચાર્જ, જાજરૂ લેયો, મળક્ષણ ઉકય અને દાંડ ની યકભ) એક સહ બયે તો નીચે 
     મજુ્ફ ઇન્સેન્ટીલ રયફેટ મોજનાનો રાબ આલાભાાં આલળે. 
(ક) નોટીસ પી, લોયાંટ પી, અને જાહયેાત ખચચની ૧૦૦% ની યકભ ઇન્સેન્ટીલ રયફેટ તયીકે આલાભાાં આલળે. 
(ખ) (૧) (i) બાડા આકાયણી ધ્ધમતના ફાકી મભરકત લેયા ેટેની વ્માજની યકભભાાં ૧૦૦% યકભ ઇન્સને્ટીલ રયફેટ  
             તયીકે આલાભાાં આલળે. 
        (ii) બાડા આકાયણી ધ્ધમતના લેયા ફીરભાાં પકત વ્માજની યકભ ફાકી હોમ તો સદય વ્માજની યકભભાાં ણ 
            ૯૫% યકભ ઇન્સને્ટીલ રયફેટ તયીકે આલાભાાં આલળે. 
(ગ)બાડા આકાયણી ધ્ધમતની ટેક્ષ અીર, તેભજ યીટનચ થમેરા ચેકની રડભાન્ડ ચઢાલેરી હળે તો તેઓને ણ  
    વ્માજની યકભભાાં સદય ઇન્સેન્ટીલ યીફેટ મોજનાનો રાબ આલાભાાં આલળે.યાંત ુતેલા રકસ્સાભાાં યીટનચ  થમેરા  
    ચેક અંગે મનમભથી લસરુ કયલાાત્ર ચાર્જ ઇરામદા લસરુ કયલાનો યહળેે. 
(ઘ)કોઇણ કયદાતા પક્ત બાડા આકાયણી ધ્ધમતની ાછ્રી ફાકી યકભ બયાઇ કયે તો તેને ણ સદય મોજના 
     નો રાબ આલાભાાં આલળે.  

“ક્ષેત્રપ  આધારયત  આકાયણી ધ્ધમત  ભાટે ઇન્સને્ટીલ યીફેટ મોજના” 
       ક્ષેત્રપ  આધારયત  આકાયણી ધ્ધમત સને ૨૦૦૩-૦૪ થી સને ૨૦૧૯-૨૦ સધુી લેયો ફાકી હોમ તેલા 
કયદાતાઓને ઇન્સેન્ટીલ યીફેટ મોજનાનો રાબ આલાભાાં આલળે. 
(ક) નોટીસ પી, લોયાંટ પી, અને જાહયેાત ખચચની યકભભાાં ૧૦૦% યકભ ઇન્સને્ટીલ રયફેટ તયીકે આલાભાાં આલળે. 
(ખ) (૧) ૩૦ ચો.ભી. સધુીની યહણેાાંકની મભલ્કતોનેરૂ. ૧૦,૦૦૦/- સધુીના વ્માજની યક્ભ ૧૦૦% ઇન્સેન્ટીલ રયફેટ 
          તયીકે આલાભાાં આલળે અને રૂ. ૧૦,૦૦૦/- થી લધ ુવ્માજ ઉય ૮૦% યકભ ઇન્સેન્ટીલ રયફેટ તયીકે 
          આલાભાાં આલળે. 
      (ય) ૩૦ ચો.ભી.થી ઉયની યહણેાાંકની મભલ્કતોની ફાકી યહતેી વ્માજની યકભભાાં ૮૦% યકભ ઇન્સેન્ટીલ રયફેટ 
           તયીકે આલાભાાં આલળે. 
      (૩)તભાભ લફન યહણેાાંકની  મભલ્કતો ભાટે ફાકી યહતેી વ્માજની યકભભાાં ૬૦% યકભ ઇન્સેન્ટીલ રયફેટ તયીકે 
          આલાભાાં આલળે. 
(ગ)(૧) સને ૨૦૧૯-૨૦ સધુીના મભરકત લેયાના ફીરભાાં જો પક્ત વ્માજની યકભ ફાકી હળે તો તેલા કયદાતાને  
         ણ સદય મોજનાનો રાબ આલાનો યહળેે.   
(ઘ)જે અયજદાય ક્ષેત્રપ આધારયત આકાયણીની સને ૨૦૦૩-૦૪ થી ૨૦૧૯-૨૦ સધુીના મભરકત લેયા ણૂચ ણે 
    બયાઇ કયળ ેતેઓને સદય ઇન્સેન્ટીલ યીફેટ મોજનાનો રાબ ભળે.   
(ચ)કોઇણ કયદાતા બાડા આકાયણી ધ્ધમતની યકભ ફાકી હોમ અને પક્ત કે્ષત્રપ આધારયત ્ધતમત મજુફના સને 
     ૨૦૧૯-૨૦ સધુીના મભરક્ત લેયાની યકભ બયાઇ કયે તો તેને ણ સદય મોજનાનો રાબ આલાભાાં આલળે. 
      ઉયોક્ત સાંણુચ મોજનાનો રાબ પક્ત મોજનાના અભર તા. ૨૪/૦૭/૨૦૨૦ થી  તા.૩૧/૧૦/૨૦૨૦ સધુી 
લેયો બયનાય કયદાતાઓને જ ભલાાત્ર યહળેે. 
      સદય મોજના અંતગચત લેયાની યકભ પક્ત સાંફાંધીતલોડચ કચેયીભાાં જ બયાઇ થઇ ળકળે ઓન રાઇન કે ફેંક્ભાાં 
અથલા અન્મ લોડચ કચેયીભાાં બયી ળકાળે નહીં. 
     સદય મોજના અંતગચત ચેકથી બયલાભાાં આલેરી યકભનો ચેક કોઇણ કાયણોસય યીટનચ થળે અને મોજનાની 
મદુ્ત યુી થમેરા હળે તેલા રકસ્સાભાાં કયદાતાએ વ્માજ સરહતની યેુયુી યકભ બયલાની યહળેે. 
   અગાઉ ભાંજુય મોજનાભાાં જણાવ્મા મજુફ સને ૨૦૨૦-૨૧નો એડલાન્સ મભરકતલેયો બયનાય કયદાતાઓને  
યહણેાાંક મભરકતલેયાભાાં ૧૦% રયફેટ (લતય) તા.૩૧/૦૭/ ૨૦૨૦ સધુી અને લફન-યહણેાાંક મભરકતલેયાભાાં ૨૦% 
રયફેટ (લતય) તા.૩૧/૦૮/ ૨૦૨૦ સધુી મોજના ચાલ ુછે જેનો ણ તભાભ કયદાતાઓએ રાબ રેલા મલનાંતી છે.  
     સદર બાબતે ળધ ુમાહિતીની જરૂર જણાય તો સબંધધત ળોર્ડ કચેરીનો કચેરી સમય  દરમ્યાન સંકડ  કરળા 
ધળનતંી છે. 
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