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 વડોદરા મહાનગર સેવા સદનની અખબાર� યાદ�મા ંજણાવવામા ંઆવે છે ક� વડોદરા મહાનગર સેવા સદનના ઇ.ડ�.પી. 

િવભાગ  ારા તમામ વહ�વટ� વોડ#ને સને ૨૦૧૪-૧૫ના વષ#ના િમ+કત વેરાના બીલો તૈયાર કર� આપી દ�વામાં આવેલા છે. સાથે 

સાથે આકારણી ર/0ટરો પણ 1િસ2ધ કરવામા ંઆવેલ છે. હાલ વહ�વટ� વોડ# ન.ં ૧૦,૬,૧૧,૪,૩,૧૨ અને વહ�વટ� વોડ# ન.ં૫ અને 

૧મા ં બીલો વહ6ચવાણી કામગીર� શ9 કરવામા આવેલી છે. ચા: ુ વષ< િમ+કત વેરાના બીલની નીચે સફાઇ ચા>?ુ ં બીલ ભે@ુ ં

આપવામા ંઆવેલ છે. ક�ટલાંક કરદાતાઓ તરફથી ફBત િમ+કત વેરાના નાણાનંો ચેક લઇને વહ�વટ� વોડ# કચેર�મા ંભરપાઇ કરવા 

જતા ંહોવા?ુ ંCણવા મળેલ છે. ખર�ખર કરદાતાએ િમ+કત વેરાના બીલની રકમમા ંસફાઇ ચા>ની રકમ ઉમેર�ને ચેક તૈયાર કરવાનો 

હોય છે ક� નાણા ંઓનલાઇન ક� એ.ટ�.એમ.  ારા પણ િમ+કત વેરાની રકમમા ંસફાઇ ચા>ની રકમ ઉમેર�ને G સરવાળો આવે તે 

સરવાળાની  રકમ ભરપાઇ કરવાની હોય છે. Gથી તમામ કરદાતાઓને િવનતંી કરવામા ંઆવે છે ક� Hયાર� પણ િમ+કત વેરા?ુ ંબીલ 

ભરપાઇ કરવા વહ�વટ� વોડ# કચેર�મા ંCય Iયાર� ક� ઇJટરનેટ ક� એ.ટ�.એમ  ારા નાણા ંભરપાઇ કર� Iયાર� િમ+કત વેરો તેમજ સફાઇ 

ચા>ના બીલનો સરવાળો કર� G રકમ આવે તે ભરપાઇ કરવા િવનતંી છે. 

 વહ�વટ� વોડ# ન.ં ૧૦મા ં બીલ ભરપાઇ કરવાની છે+લી તાર�ખ ૧૪મી Kુલાઇ-૨૦૧૪ અને વોડ# ન.ં૬ અને ૧૧મા ં બીલ 

ભરપાઇ કરવાની છે+લી તાર�ખ ૨૧મી Kુલાઇ-૨૦૧૪ છે અને વહ�વટ� વોડ# ન.ં ૪,૩,૧૨મા ંબીલ ભરપાઇ કરવાની છે+લી તાર�ખ 

૨૫મી Kુલાઇ-૨૦૧૪ છે. તો કરદાતાઓને સમય મયા#દામાં બીલ ભરપાઇ કરવા િવનતંી છે. 

 G Lયવસાય ધારકોએ ગM ્વષ< Lયવસાય વેરો ભર�લો નથી તેવા Lયવસાય ધારકોને OQૂચત કરવામા ંઆવે છે ક� ગM ્વષ# 

તેમજ ચા: ુવષ#નો Lયવસાય વેરો ભરપાઇ કર� કોપRર�શન  ારા ભરવામા ંઆવનાર પગલાંથી STુBત મેળવવા િવનતંી છે. ચા: ુવષ< 

પણ G Lયવસાય ધારકોએ Lયવસાય વેરો ભરપાઇ ન કયR હોય તેઓએ સમય મયા#દામા ં Lયવસાય વેરો ભરવા િવનતંી છે. G 

Lયવસાય ધારકોએ Lયવસાય વેરો ભરવા માટ� વોડ# કચેર�મા ંર/0U�શન ન કરાવેલ હોય તો Mતુ# ર/0U�શન કરાવી Lયવસાય વેરો 

ભરપાઇ કરવા િવનતંી છે. 

 G કરદાતાઓને બીલ ભરવાની છે+લી છે+લી તાર�ખ પહ�લા ં૧૫ Vદવસ બાક� હોય અને બીલ ન મળે તો સબંિંધત વોડ# 

કચેર�નો સપંક#  કરવા િવનતંી છે. તમામ વહ�વટ� વોડ#માં કરદાતાઓને Oિુવધા મળે તે હ�Mથુી સવારના ૯-૦૦ કલાક થી બપોરના ૪-

૦૦ કલાક Oધુી વેરાના નાણા ં 0વીકારવામા ંઆવે છે તXુપરાતં કામકાજના Vદવસો િસવાયના બીC અને ચોથા શિનવાર� તેમજ 

તમામ રિવવાર� તમામ વહ�વટ� વોડ#નો ર�વJY ુ િવભાગ સવારના ૯-૦૦ કલાક થી બપોરના ૨-૦૦ કલાક Oધુી વેરાના નાણા ં

0વીકારવામા ંઆવે છે તેથી આ Oિુવધાનો લાભ લેવા કરદાતાઓને િવનતંી છે. વહ�વટ� વોડ# કચેર� િસવાય વડોદરા મહાનગર સેવા 

સદનની ઓVફસીયલ વેબસાઇટ www.vmc.gov.in પરથી Z�ડ�ટ/ડ�બીટ કાડ#/નેટ બેJક\ગથી પણ િમ+કત વેરો ભરપાઇ કર� શકાશે. આ 

િસવાય વડોદરા શહ�રની ]દર આવેલ એચ.ડ�.એફ.સી. બેJક, એ^ીસ બેJક તેમજ આઇ.સી.આઇ.સી.આઇ. બેJકની કોઇપણ શાખામાં 

િમ+કત વેરાની રકમ ભરપાઇ કર� શકાશે. સીનીયર સીટ�જન ક� મVહલા કરદાતાએ ટોલ _� ન.ં ૧૮૦૦ ૨૩૩ ૦૨૬૫ ઉપર ફોનથી 

સપંક# કરવાથી ઘેરથી ટ�^ની રકમ વOલુ કરવામા ંઆવશે. 
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 સને ૨૦૧૪-૧૫ના વષ#મા ંતા. ૧/૪/૨૦૧૪ થી ૧૭/૬/૨૦૧૪ Oધુી િમ+કત વેરાની આવક 9. ૧૩૩૬.૧૪ લાખ, Lયવસાય 

વેરાની આવક 9. ૬૯૮.૬૯ લાખ અને Lહ�કલ ટ�^ની આવક 9. ૩૯૨.૦૧ લાખ મળ� cુલ આવક ૨૪૨૬.૮૪ લાખ થયેલ છે. 

                                          ---------------------------------------------------                                                                           
                                                                                                       વડોદરા મહાનગર સેવા સદન  

                                                                           જનસપંક# િવભાગ, 

                                                                           તા ૧૮-૬-૨૦૧૪ 
                                 
1િત, 

તdંીeી, 

--------- 

વડોદરા. 
 

 ઉપરોBત 1ેસનોટ આપના દf િનક વત#માનપdમા ં1િસ2ધ કરવા િવનતંી છે.  

                                        જનસપંક# અિધકાર�  

                                                                                                       મહાનગર સેવા સદન  

                                                                                                             વડોદરા 
  
        



 


