પ્રેસ નોટ
જામનગર મહાનગરપાલિકા, ઇ-ગવનનન્સનાાં ભાગરૂપે ઓનિાઇન સર્વિસનુ ાં િોન્ચીગ કરવા જઇ રહ્યુ છે . જેમાાં
નીચે મુજબની ત્રણ સેવાઓ શરૂ કરવામાાં આવનાર છે .
ઓનલાઇન ટેક્સ પેમેન્ટ :- હાિે કોઇપણ ટેક્સ / ચાજીસ ભરવા માટે મહાનગરપાલિકાના સીવીક સેન્ટર પર

(૧)

આવવાનુ ાં રહે છે . તેમજ તમામ અિગ અિગ પ્રકારનાાં ટેક્સ / ચાજીસ માટે અિગ અિગ કેશ ર્વન્ડો પર
જઇ પેમન્ે ટ કરવાનુ રહે છે .


ઓનિાઇન સેવાઓ િોન્ચ થવાથી નાગરીકો કોઇપણ સીવીક સેન્ટર પર જઇ તમામ વેરાઓ / ચાજીસનુ ાં
પેમેન્ટ એકજ કેશ ર્વન્ડો પરથી ભરી શકશે, નાગરીકો મહાનગરપાલિકાની વેબ સાઇટ પરથી ઘેરબેઠા
ઓનિાઇન પેમેન્ટ કરી શકશે અને તેની પહોંચ મેળવી શકશે. તેમજ મોબાઇિ એપ્લિકેશન દ્વારા પણ
ઓનિાઇન પેમેન્ટ કરી શકશે. આ રીતે નાગરીકોને પેમેન્ટ માટે ૨૪ x ૭ સેવાઓ કોઇપણ જગ્યાએથી મળી
શકશે.
ુ ન્સ :- હાિે નાગરીકોએ જન્મ-મરણની નોંધણી કરાવવા
જન્મ – મરણ નોંધણી તથા સટીફીકેટ ઇસ્યઅ

(૨)

મહાનગરપાલિકાની જન્મ- મરણ શાખામાાં આવવુ ાં પડે છે . તેમજ તે એક જ જગ્યાએથી સટીફીકેટ પણ
મેળવવાના રહે છે .


ઓનિાઇન સેવાઓ િોન્ચ થવાથી નાગરીકો મહાનગરપાલિકાના કોઇપણ સીવીક સેન્ટર પરથી સટીફીકેટ
મેળવી શકશે. તેમજ મહાનગરપાલિકાની વેબ સાઇટ તથા મોબાઇિ એપ્લિકેશન મારફત રજીસ્ટ્રેશન
બાબતેની

ર્વગતો

જાણી

શકશે

તથા

સટીફીકેટ

ડાઉનિોડ

કરી

શકશે.

તેમજ

હોસ્ટ્પીટિ

દ્વારા

મહાનગરપાલિકાની વેબ સાઇટ મારફત રજીસ્ટ્રેશન ની એન્રી કરી શકશે.
(૩)

ગ્રીવન્સ રીડ્રેસલ સીસ્ટમ :-

હાિે નાગરીકોએ ફરીયાદ મહાનગરપાલિકાની ઓફીસ ખાતે રૂબરૂ આવી

નોંધાવી શકે છે અને ટોિ ફ્રી નાંબર દ્વારા કોિ સેન્ટર પર ફોન કરી ફરીયાદ નોંધાવી શકે છે .


ઓનિાઇન સેવાઓ િોન્ચ થયા બાદ નાગરીકો હાિની પ્રક્રિયા ઉપરાાંત મહાનગરપાલિકાની વેબ સાઇટ
તથા મોબાઇિ એપ્લિકેશન મારફત ફરીયાદ નોંધાવી શકશે તથા ફરીયાદનુ ાં સ્ટ્ટેટસ જાણી શકશે.

રીબેટ ફોર ઓનલાઇન પેમેન્ટ :ઉપરોક્ત તમામ સેવાઓ વેબ સાઇટ તથા મોબાઇિ એપ્લિકેશન દ્વારા ૨૪ X ૭ ઉપિબ્ધ થઇ શકશે.
ુ ર મહાનગરપાલિકા દ્વારા ૨ % અથવા રૂ.૨૫૦.૦૦
નાગરીકો વધુ ને વધુ ઓનિાઇન પેમેન્ટનો િાભ િે તે હેતસ
સુધીનુ ાં રીબેટ વેરાઓનાાં પેમેન્ટમાાં આપવામાાં આવશે તથા એચ.ડી.એફ.સી. બેંક દ્વારા પણ ઓનિાઇન પેમેન્ટના ૨%
કેશબેક આપવામાાં આવશે.
જી.પી.એસ. ટ્રેકીંગ સીસ્ટમ :સ્ટ્વલણિમ જયાંર્ત મુખ્યમાંત્રી શહેરી ર્વકાસ યોજના અંતગનત મહાનગરપાલિકા દ્વારા સોલિડ વેસ્ટ્ટ શાખાના
તમામ ૧૦૦ જેટિા વાહનોમાાં જી.પી.એસ. રેકીંગ સીસ્ટ્ટમ આ માસના અંત સુધીમાાં િગાવી દે વામાાં આવશે.
પ્રોજેક્ટ ની વવગત :જામનગર મહાનગરપાલિકા દ્વારા વેબ બેઝ્ડ એપ્લિકેશન તથા મોબાઇિ એપ્લિકેશન િોન્ચ કરવામાાં
આવનાર છે . ઉપરોક્ત અમિવારી માટે જામનગર મહાનગરપાલિકા દ્વારા મેઇન ઓફીસ ખાતે સવનરરૂમ બનાવવામાાં
આવેિ છે . જેમાાં બ્િેડ ચેસીસ, બ્િેડ સવનર, સ્ટ્ટોરે જ, ટેપ િાયબ્રેરી ર્વગેરે ઇન્સ્ટ્ટોિ કરવામાાં આવેિ છે . સીવીક
સેન્ટરોને મેઇન ઓફીસ સાથે કનેકટ કરવા રાઉટસન ઇન્સ્ટ્ટોિ કરવામાાં આવેિ છે તથા સીવીક સેન્ટરોને વીપીએન
દ્વારા મેઇન સવનર સાથે કનેકટ કરવામાાં આવેિ છે . જામનગર મહાનગરપાલિકાની વેબ સાઇટનુ ાં હોસ્ટ્ટીંગ મેઇન
ઓફીસ ખાતે રાખવામાાં આવેિ સવનરમાાં કરવામાાં આવેિ છે તથા તેને ૧૦ એમબીપીએસ ઇન્ટરનેટ િીઝ િાઇન થી
કનેક્ટ કરવામાાં આવેિ છે . તમામ સીવીક સેન્ટરો તથા અિગ અિગ શાખાઓમાાં નવા કોમ્પલયુટસન રાખવામાાં આવશે.
ઉપરોક્ત સવનર, સ્ટ્ટોરે જ, ટેપ િાયબ્રેરી, રાઉટસન, સ્ટ્વીચીસ, ડેસ્ટ્કટોપ, િેપટોપ, િેઝર ર્પ્રન્ટસન, યુ.પી.એસ. ર્વગેરે
હાડન વેર માટે કુિ રૂ.૨,૭૮,૬૫,૯૨૦.૦૦ નુ ાં ખચન માંજુર કરવામાાં આવેિ છે . ઉપરોક્ત હાડન વેરનુ ાં થડન પાટી ઇન્સ્ટ્પેકશન
પણ કરવામાાં આવેિ છે . ઇ- ગવનનન્સ ના સોફ્ટવેર ડેવિોપમેન્ટ તથા બે વર્નના હેન્ડહોલ્ડીંગ ચાર્જનુ ાં કુિ ખચન
રૂ.૧,૧૩,૧૦,૨૨૩.૦૦

થનાર છે . જે સમગ્ર પ્રોજેક્ટ નુ ાં કુિ ખચન ૪,૦૯,૭૬,૧૪૩.૦૦ ૧૩માાં નાાંણાપાંચની ગ્રાન્ટમાાં

થનાર છે .
પ્રથમ તબક્કામાાં ઉપરોક્ત સેવાઓનો સમાવેશ કરવામાાં આવેિ છે . ત્યારબાદના તબક્કામાાં વ્યવસાય વેરો,
શોપ એન્ડ એસ્ટ્ટાબ્િીશમેન્ટ, ફેકટરી િાયન્સ, ફૂડ િાયસન્સ, િગ્ન નોંધણી તથા સટીફીકેટ ઇસ્ટ્યુઅન્સ નો સમાવેશ
કરવામાાં આવેિ છે . જેની અમિવારી જુન માસના અંત સુધીમાાં કરવામાાં આવનાર છે .
ઇ-ગવનનન્સના સાંપ ૂણન અમિીકરણમાાં ઉપરોક્ત સેવાઓ ઉપરાાંત ટાઉન લિાર્નિંગ, વકન મોનીટરીંગ,
પ્રોજેક્ટ મોનીટરીંગ, ઇન્વેટરી મેનેજમેન્ટ, િેન્ડ એન્ડ એસ્ટ્ટેટ મેનેજમેન્ટ, આઇ.સી.ડી.એસ. મોડયુિ, ઓડીટ મોડયુિ,

મ્પયુર્નર્સપિ સેિેટરીયેટ, માક્રહતી અર્ધકાર, ડબિ એન્રી એકાઉન્ટીંગ સીસ્ટ્ટમ, અબનન હેલ્થ સેન્ટર, ડોક્યુમેન્ટ
મેનેજમેન્ટ સીસ્ટ્ટમ, એસ્ટ્ટાબ્િીશમેન્ટ, સ્ટ્કીમ્પસ ર્વગેરેની અમિવારી ત્રણ માસમાાં પ ૂણન કરવામાાં આવશે.

