ળ

ળડોદરા મષાનગરાલકા
“વ્યળશાય ળે રા શમાધાન યોજના-૨૦૨૨ “

આકારણી ાખા
ળડોદરા મષાનગરાલકા ષદ વળસ્તારમાાં આળે તમામ
વ્યળશાયીઓ અને વનયોક્તાઓને વ્યળશાય ળેરો ભરળાનો બાકી રષી ગયે
ષોય તેળા કરદાતાઓ માટે વ્યળશાય ળેરા શમાધાન યોજના -૨૦૨૨
ુ બ છે .
અમમાાં મકુ ળામાાં આળે છે , જેની વળગત નીચે મજ
ુ ી અમમાાં રષેે
૧. શદર યોજના તા.૦૬-૧૦-૨૦૨૨ થી ૩૧-૧૨-૨૦૨૨ સધ
(અ) લબન નોંધાયે વ્યળશાયીઓ માટે: ઉરોક્ત શમય ગાલા દરમ્યાન
વનયત દરે ભરળાાત્ર રકમ ચ ૂકળે તો વ્યાજ,દાં ડ તેમજ વક્ષાત્મક
કાયયળાષીમાાંથી મક્ુ ક્ત આી એનરોમેન્ટ પ્રમાણત્ર આળામાાં આળે.
(બ) નોંધાયે વ્યળશાયીઓ માટે:જેટા ળવયનો વ્યળશાયળેરો બાકી ષોય
તેટા ળવયની વ્યળશાય ળેરાની રકમ વનયત દરે ચ ૂકળીને શદર યોજનાના
ુ ામાાં અરજી કરે તો તેઓને વ્યાજ,દાં ડ અને
શમય દરમ્યાન વનયત નમન
વક્ષાત્મક કાયયળાષીમાાંથી મક્ુ ક્ત આળામાાં આળે.
(ક) લબન –નોંધાયેા વનયોક્તાઓ(એમ્ોયર)માટે: આ યોજના દરમ્યાન
રજીસ્રેન મેલળળા માટે અરજી કરે અને વનયત દરે ભરળાાત્ર રકમ ચ ૂકળે
તો તેઓને વ્યાજ,દાં ડ તેમજ વક્ષાત્મક કાયયળાષીમાાંથી મક્ુ ક્તઆી રજીસ્રેન
કરી આળામાાં આળે.
(ડ) નોંધાયે વનયોક્તાઓ (એમ્ોયર)માટે : કામે રાખનાર વનયોક્તાઓએ
તેમનાાં ળેતનદારો શેથી વ્યળશાયળેરો ઉધરાળે ષોય રાં ત ુ ળડોદરા
મષાનગરાલકામાાં જમા ન કરાળે ષોય તેઓએ વ્યળશાય ળેરાની રકમ
માવશક ૧.૫%ેખે વ્યજની રકમ શહષત ચ ૂકળે તો તેઓને દાં ડકીય
કાયયળાષીમાાંથી મહુ કત આળામાાં આકે અથળા વનયોક્તાઓએ ળેરો
ઉધરાળે ન ષોય તો તે ભરે તો તેઓને વ્યાજ અને દાં ડકીય કયયળાષીમાાંથી
મક્ુ ક્ત આળામાાં આળે.
ુ ામાાં અરજી કરળાની
શદર યોજના ષેઠલ રાષત મેલળળા વનયત નમન
ુ ાનાાં અરજી ત્રક ળડોદરા
રષેે. યોજનાની વળગતળાર માહષતી તેમજ નમન

મષાનગરાલકાની ળેબ શાઇટ www.vmc.gov.in રથી મલી કે.
ળધ ુ વળગતો/જાણકારી/શમજ મેલળળા માટે કચેરીનાાં કામકાજનાાં શમયમાાં

શાંબવાં ધત ળોડય ની કચેરીમાાં શાંકય કરળા તમામ કરદાતાઓને જણાળળામાાં
આળે છે .
ી.આર.ઓ.નાં. ૭૫૭ /૨૦૨૨-૨૩

મ્યવુ નવશ કવમનર

પ ક–૧
બન-ન ધાયેલ યવસાયીઓ /િનયોકતાઓ માટ અર

પ ક

યવસાય વેરા સમાધાન યોજના-૨૦૨૨
તા.૦૬/૧૦/૨૦૨૨ થી તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૨

ુ ી
ધ

( યવસાય વેરા સમાધાન યોજના-૨૦૨૨ અ વયે લાભ લેનાર બન-ન ધાયેલ
િનયોકતા/ યવસાયીએ આપવા ંુ એકરારના )ંુ
િત,
વોડ ઓફ સર ી,
વોડ નં. .......................
વડોદરા મહાનગર પા લકા
િવષય: યવસાય વેરા સમાધાન યોજના-૨૦૨૨ હઠળ લાભ લેવા માટ અર
આથી ંુ નીચે સહ કરનાર ...................................................................
યાપાર, ધંધા અને રોજગાર વે રા અિધિનયમ, ૧૯૭૬ અ વયે ર
થા

ુ રાત રા ય, યવસાય,
જ

શન / એનરોલમે ટ મેળવવા જવાબદાર

ં.
ુ રાત સરકાર તા.૦૬/૧૦/૨૦૨૨ના ઠરાવ માંક : પફટ/૧૦૨૦૨૨-૧૦૭૫ઠ અ વયે બહાર પાડલ
જ

યવસાય વેરા સમાધાન યોજના -૨૦૨૨ અ વયે ંુ લાભ મેળવવા ઈ
આથી ંુ

િત ા ૂવક

હર ક ં

ં ક,

અિધિનયમ, ૧૯૭૬ની જોગવાઈઓ અ વયે ર

ં.

ુ રાત રા ય યવસાય, યાપાર, ધંધા અને રોજગાર વેરા
જ
શન / એનરોલમે ટ મેળવવા અને યવસાય વેરો ભરવાની

માર જવાબદાર તા. .................... ઉપ થત થાય છે . સદર તા. .................... થી તા. ..................
ઉ ત અિધિનયમ હઠળ વખતો-વખત િનયત કરલ દર
ભરવાપા

થાય છે . આવી રકમ તા................. ના રોજ ભયા

માર આ વૈ છક
યાજ

ુ બ યવસાય વેરા પેટ
જ

ુ તની રાહત આપી મને ન ધણી નંબર આપવા િવનંતી છે . આ સાથે ર

૧ એનરોલમે ટ માટ િનયત ન ૂના -૩ (

થળ: ..........................
તાર ખ: ........................

. .................... રકમ

ગે ંુ ચલણ આ સાથે ર ુ ક

હરાત વીકાર સમયસર ન ધણી ન મેળવવા બદલ

ુ ીમાં
ધ

ં.

િત માફ કર દં ડ તથા
ુ ોશન માટ િનયત ન ન

લા ુ પડ તે િસવાય ંુ છે ક નાખો). આપને સાદર ક

ં.

સહ ................................
િનયો તા/ યવસાયી ંુ નામ-સરના :ંુ

પ ક–૨
ન ધાયેલ યવસાયીઓ /િનયોકતાઓ માટ અર

પ ક

યવસાય વેરા સમાધાન યોજના-૨૦૨૨
ુ ી
ધ

તા.૦૬/૧૦/૨૦૨૨ થી તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૨

( યવસાય વેરા સમાધાન યોજના-૨૦૨૨ અ વયે લાભ લેનાર ન ધાયેલ િનયોકતા/ યવસાયીએ
આપવા ંુ એકરારના )ંુ
િત,
વોડ ઓફ સર ી,
વોડ નં. .......................
વડોદરા મહાનગર પા લકા
િવષય: યવસાય વેરા સમાધાન યોજના-૨૦૨૨ હઠળ લાભ લેવા માટ અર
આથી
રોજગાર

ંુ નીચે સહ કરનાર ................................

વેરા

અિધિનયમ,

..............................ધરા ંુ

૧૯૭૬

અ વયે

ુ રાત રા ય યવસાય, યાપાર, ધંધા અને
જ

એનરોલમે ટ

ં અને ઉ ત વેરો ભરવા જવાબદાર

સ ટ ફકટ/ર

શન

સ ટ ફકટ

નંબર

ં.

ુ રાત સરકાર તા.૦૬/૧૦/૨૦૨૨ના ઠરાવ માંક : પફટ/૧૦૨૦૨૨-૧૦૭૫ઠ અ વયે બહાર પાડલ
જ
યવસાય વેરા સમાધાન યોજના -૨૦૨૨ અ વયે ંુ લાભ મેળવવા ઈ
આથી, ંુ

િત ા ૂવક

હર ક ં

અિધિનયમ, ૧૯૭૬ની જોગવાઈ

ં ક

ં.

ુ રાત રા ય યવસાય, યાપાર, ધંધા અને રોજગાર વે રા
જ

ુ બ
જ

(૧) તા. ................... થી તા ........................

ુ ીના િનયત કરલ દર
ધ

ુ બ મ વેરો ઉઘરાવી ભરલ ન
જ

હોઈ યવસાય વેરા પેટ ...................... તથા યાજ પેટ . ................... ભરવા જવાબદાર
તા. ..................ના રોજ ભયા

ગે ંુ ચલણ આ સાથે ર ુ ક

ં. આવી રકમ

ં.

અથવા
(૧) તા. ............... થી તા. ..............

ુ ી િનયો તા તર ક મ વેરો ઉઘરાવે લ નથી ક ભરલ નથી. આથી
ધ

યવસાય વેરા પેટ . .................. ભરવા જવાબદાર
ચલણ આ સાથે ર ુ ક

ં. આવી રકમ તા. ...............ના રોજ ભયા

ં.

માર આ ર ુ આત વીકાર સમયસર વેરો ન ભરવા બદલ

િત માફ કર દં ડ માફ કરવા િવનંતી છે .

ુ ી યવસાયી તર ક િનયત કરલ દર
(૨) તા. ............ થી તા. ................ ધ
............... ભરવા જવાબદાર

ં. આવી રકમ તા ................ના રોજ ભયા

માર આ ર ુ આત વીકાર સમયસર વેરો ન ભરવા બદલ

ુ બ ંુ યવસાય વે રા પેટ .
જ

ગે ંુ ચલણ આ સાથે ર ુ ક

િત માફ કર

તાર ખ: ........................

ં.

યાજ તથા દં ડ માફ

કરવા િવનંતી છે .
થળ: ..........................

ગે ંુ

સહ ......................
િનયો તા/ યવસાયી ંુ નામ-સરના :ંુ

