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 વડોદરા મહાનગર સેવા સદનની અખબાર� યાદ�મા ંજણાવવામા ંઆવે છે ક� સને ૨૦૧૪-૧૫ના વષ" 

માટ� ભરવાપા& િમલકતવેરાના બીલો ઇ.ડ�.પી. િવભાગ ,ારા તૈયાર કર� વોડ"ને આપવાની કાય"વાહ� શ/ 

કરવામા ંઆવેલી છે. 

 પિ0મ ઝોનમા ંઆવેલા વહ�વટ� વોડ" ન.ં ૬, ૧૦ અને ૧૧મા ંવેરાના બીલ વહ3ચણી5ુ ંકાય" શ/ થયેલ 

છે. 

 દ89ણ ઝોનમા ં આવેલા વહ�વટ� વોડ" ન.ં ૩,૪ અને ૧૨મા ં વેરાના બીલ વહ3ચણી5ુ ં કાય"               

તા. ૧૧-૬-૨૦૧૪ થી શ/ થશે. 

 વહ�વટ� વોડ" ન.ં૧ અને ૫મા ંવેરાના બીલ વહ3ચણી5ુ ંકાય" તા. ૧૮-૬-૨૦૧૪ થી શ/ થશે. 

 વહ�વટ� વોડ" ન.ં ૨,૭,૮ અને ૯ના આકારણી ર>?ટર @િસAધી5ુ ંકાય" હાથ ધરવામા ંઆવેલ છે. અને 

આકારણી ર>?ટરની @િસAધી બાદ િનયમો5સુાર સદર વોડ" કચેર�ના વેરાના બીલોની વહ3ચણી5ુ ં કાય" શ/ 

કરવામા ંઆવશ.ે 

 િમલકત વેરાના બીલો ભરવામા ં અગવડ ના પડ� તે હ�Cથુી Dધુાયા" વગર5ુ ં બીલ તમામ વોડ" 

ઓFફસોમા ંભર� શકાશ.ે તHુપરાતં એચ.ડ�.એફ.સી. બેJક, એKસીસ બેJક તેમજ આઇ.સી.આઇ.સી.આઇ બેJક ની 

કોઇપણ શાખામા ં િમલકતવેરાના બીલ L?વકારવામા ંઆવશ.ે વડોદરા મહાનગર સેવા સદનની ઓફ�સીયલ 

વેબ સાઇટ www.vmc.gov.in પરથી M�ડ�ટ કાડ" / ડ�બીટ કાડ" અને નેટ બેJકOગથી પણ વેરા5ુ ંબીલ ભર� શકાશ.ે 

 કરદાતાઓને વેરો ભરવામા ંDિુવધા મળે તે હ�Cથુી વોડ" કચેર�મા ંબીલ વહ3ચણી5ુ ંકાય" શ/ થયેલ છે. 

તે વહ�વટ� વોડ" કચેર�મા ં વેરાના નાણા ં L?વકારવાનો સમય બીલ ભરવાની છેQલી તાર�ખ Dધુી સવારના     

૯-૦૦ થી ૧૬-૦૦ કલાક Dધુી તHુપરાતં બીR ચોથા શિનવાર અને રિવવારની રR દરSયાન વહ�વટ� વોડ" 

કચેર�ના ર�વJT ુિવભાગ ,ારા સવારના ૯-૦૦ થી ૧૪-૦૦ કલાક Dધુી વેરાના બીલ L?વકારવામા ંઆવશ.ે 

 િસનીયર સીટ�ઝન અને મહ�લાઓને વેરો ભરવામા ંતકલીફ ના પડ� અને ઘેર બેઠા વેરો ભરપાઇ શક� તે 

માટ� ટોલ W� Dિુવધા ઉભી કરવામા ં આવી છે, Yમા ં િસનીયર સીટ�ઝન ક� મહ�લા કરદાતાએ ટોલ W�             

ન.ં ૧૮૦૦ ૨૩૩ ૦૨૬૫ ઉપર ફોનથી સપંક"  કર� રહ�ઠાણ5ુ ં Z[ુુ સરના\ુ ં  અને સમય જણા]યાથી Y તે 

કરદાતાના િનવા?થાનેથી ટ�9ની રકમ L?વકાર� કાચી પાવતી આપવામા ં આવશ ે અને પાક� પાવતી બીR 

Fદવસે પહ^ચતી કર�, કાચી પાવતી પરત લેવામા ંઆવશ.ે આ કામે કમ"ચાર� પાસે ICICI Bank 5ુ ંઓળખપા& 

હશ,ે Yની ન^ધ લેવા િવનતંી છે. 

 કોઇપણ કરદાતાને બીલ વહ3ચણી5ુ ંકાય" શ/ થયા બાદ એક માસમા ંબીલ ના મળે તો સબંિંધત વોડ" 

ઓફ�સનો સપંક"  કરવા િવનતંી છે, તેમજ િમQકત વેરાના બીલની કોઇપણ બાબત _ગે સમજની જ/Fરયાત 

હોય તો વોડ" કચેર�ના સબંિંધત અિધકાર�/કમ"ચાર�નો સપંક"  કરવા િવનતંી છે.  

                                                                                                  ૨... 



૨... 
 

  Y ]યવસાયીઓએ હ> Dધુી ર>? �̀શન કરાવેલ ના હોય તેવા ]યવસાયીઓએ તેમજ Y 

]યવસાયીઓએ હ> Dધુી ]યવસાય વેરો ભર�લ નથી, તેવા ]યવસાયીઓએ સબંિંધત વોડ" કચેર�મા ં સaવર� 

ર>? �̀શન કરાવવા અને ]યવસાય વેરો ભરવા િવનતંી છે. 

  તમામ કરદાતાઓને િવનતંીZવુ"ક જણાવવામા ંઆવે છે ક� તેઓએ ભરવાપા& વેરો સમયસર ભરપાઇ 

કર� શહ�રના િવકાસમા ંસહભાગી થવા િવનતંી છે. 

                                    -------------------------------------------------------- 

                                                                           વડોદરા મહાનગર સેવા સદન  

                                                                           જનસપંક" િવભાગ, 

                                                                           તા.૭-૬-૨૦૧૪ 
                                 
@િત, 

ત&ંીbી, 

--------- 

વડોદરા. 
 
 

 ઉપરોKત @ેસનોટ આપના દc િનક વત"માનપ&મા ં@િસAધ કરવા િવનતંી છે.  
 
 
 
 

                               જનસપંક" અિધકાર�  

                                                                           મહાનગર સેવા સદન  

                                                                                  વડોદરા 
 
 
 

 
 
 
 


