
 

 

 

 

વડોદરા મહાનગરપાલકા 
 

¸ÛóéÍÛ¶ÛÛé¤ø: 

સને ૨૦૧૬-૧૭ ના વષ�ના િમલ�તવરેાના બલ આપવાની કાય�વાહ! શ# થશ.ે 
 વડોદરા મહાનગરપાલકાની અખબાર! યાદ!મા ંજણાવવામા ંઆવે છે ક,, સને ૨૦૧૬-૧૭ ના વષ� માટ, ભરવા 

પા/ િમલ�ત વેરાના બીલ કરદાતાને આપવાની કાય�વાહ! શ# કરવામા ંઆવનાર છે.  

 સૌ1થમ દ2ણ ઝોનમા ંઆવેલા વહ!વટ! વોડ� ન.ં ૩, ૪, અને ૧૨ ના િવ6તારમા ંઆવેલી િમલ�ત ના 

કરદાતાઓને તા. ૨૪-૫-૨૦૧૬ થી વેરા બીલ બ9વવાની કાય�વાહ! શ# કરવામા ંઆવશ.ે વહ!વટ!વોડ� ન.ં૩ મા ં

૬૦૪૪૩ કરદાતાઓને સને ૨૦૧૬-૧૭ ની વેરા ની કર:ટ ;ડમા:ડ  `̀̀̀        ૧૯.૯૧ કરોડ,વહ!વટ! વોડ� ન.ં ૪ મા ં૫૫૫૫૦ 

કરદાતાઓને સને ૨૦૧૬-૧૭ ની વેરા ની કર:ટ ;ડમા:ડ `̀̀̀    ૨૩.૩૭ કરોડ, વહ!વટ! વોડ� ન.ં ૧૨ મા ં ૫૬૨૫૩ 

કરદાતાઓને સને ૨૦૧૬-૧૭ ની વેરા ની કર:ટ ;ડમા:ડ `̀̀̀    ૨૯.૨૨ કરોડ, મળ! >લૂ કર:ટ ;ડમા:ડ `̀̀̀    ૭૨.૫૦ કરોડ 

થાય છે.  

 @યાર, Aવૂ� ઝોનમા ંઆવલેા વહ!વટ! વોડ�ન.ં ૧, ૨, અને ૯ ના િવ6તારમા ંઆવેલી િમલકત ના કરદાતાઓન ે

તા. ૩૧-૫-૨૦૧૬ થી વેરાના બલ બ9વવાની કાય�વાહ! શ# કરવામા ંઆવશ.ે વહ!વટ! વોડ� ન.ં ૧ મા ં૨૯૯૭૫ 

કરદાતાઓને સને ૨૦૧૬-૧૭ ની વેરા ની કર:ટ ;ડમા:ડ `̀̀̀    ૧૧.૭૭ કરોડ, વહ!વટ! વોડ� ન.ં ૨ મા ં ૩૭૨૩૬ 

કરદાતાઓને સન ે ૨૦૧૬-૧૭ ની વેરા ની કર:ટ ;ડમા:ડ `̀̀̀૧૩.૧૩ કરોડ, વહ!વટ! વોડ� ન.ં ૯ મા ં ૬૩૧૨૮ 

કરદાતાઓને સને ૨૦૧૬-૧૭ ની વેરા ની કર:ટ ;ડમા:ડ `̀̀̀    ૧૮.૩૨ કરોડ, મળ! >લૂ કર:ટ ;ડમા:ડ `̀̀̀ ૪૩.૨૨ કરોડ 

થાય છે.  

 આમ બC ેઝોનની સન ે ૨૦૧૬-૧૭ ની કર:ટ ;ડમા:ડ પેટ, >લૂ `̀̀̀    ૧૧૫.૭૨ કરોડના વેરા વDલુાત માટ,  

૩૦૫૬૧૫ કરદાતાઓને બલ બ9વવાની કાય�વાહ! દ2ણ ઝોનમા ં તા. ૨૪-૫-૧૬ થી તથા Aવૂ� ઝોનમા ં           

તા. ૩૧-૫-૨૦૧૬ થી શ# કરવામા ંઆવશ.ે  

 કરદાતાઓની વેરા બલ ભરવામા ંસરળતા રહ, તે માટ, ગત વષ�ની માફક કોઇપણ Dધુારા વગરIુ ંવેરા 

બીલ તમામ વહ!વટ! વોડ� મા ંતેમજ આઇ. સી. આઇ. સી. આઇ.બે:ક, એચ. ડ!. એફ. સી.બે:ક, એ�સીસબે:ક ની 

કોઇપણ શાખામા ંતથા ઓનલાઇન તેમજ મોબાઇલ એLલીક,શનથી પણ ભરપાઇ કર! શકાશ.ે વેરાબીલ મા ંજણાવેલી 

કોઇપણ િવગતની 9ણકાર! માટ,  સબંિંધત વોડ� કચેર!નો સપંક� કરવા િવનતંી છે.   

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

                                                                  વડોદરા મહાનગરપાલકા  

                                                                                            જનસપંક� િવભાગ, 

                                                                                            તા.૨૩-૦૫-૨૦૧૬ 

1િત, 

ત/ંીMી, 

--------- 

વડોદરા. 

 ઉપરો�ત 1ેસનોટ આપના દO િનક વત�માનપ/મા ં1િસPધ કરવા િવનતંી છે.        જનસપંક� અિધકાર!  

                                                                                              મહાનગરપાલકા   

                                                                                                  વડોદરા 



 


