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િમ કત વરેા શાખા 

 

 
મનગર શહર હદ િવ તારમા ંહાઉસ ટકસ જુબના ંનીચે દશાવેલ િુન. વોડ મા ંસમાિવ ટ 

થતી તમામ િમ કતોના ંવેરા ગે  
હર નોટ સ 

  
 ઘી જુરાત ોિવ સયલ િુનિસ૫લ કોપ રશન એકટ-૧૯૪૯ના ં ૫ રિશ ટ-'એ'ના ં
કરણ-૮ (કરવેરા િનયમો)ના ં િનયમ ન.ં૯ તથા ૧૩ થી ૧૬ જુબ િુનિસ૫લ હદમા ંઆવેલ 

નીચે દશાવેલ વોડની ઇમારતો અથવા જમીનોની ચ વુષીય આકારણી વષ ૨૦૧૮-૨૦૨૨ માટ 
કારપેટ એર યાબેઇઝ ૫ ઘિત જુબ વેરો આકારવા ગે િનયત કરાયેલ ૫ રબળો દશાવતી 
આકારણીની ચો૫ડ  (ઇ-ફોમમા)ં હાઉસ ટકસ જુબના ંવોડ ન.ં૧ થી ૪,૬ થી ૧૬, ૧૮ તથા ૧૯ 
ની તયૈાર કરવામા ં આવેલ છે,  મનગર મહાનગરપા લકાની વેબસાઇટ 
www.mcjamnagar.com ૫ર તથા નીચે દશાવેલ થળોએ ૫ણ ઇ-ફોમમા ં તા.૨૨/૦૨/૨૦૨૧ 
થી તા.૨૪/૦૩/૨૦૨૧ ના ં દવસો દર યાન જોવા મળશે. 
 

મ જોવા ુ ં થળ 
૧ મનગર મહાનગરપા લકા, િમ કત વેરા (કારપેટ એર યા) શાખા, ીજો માળ, 

જ બુીલી ગાડન, લાલ બગંલા સકલ, મનગર. 
૨ સ  સેકશન સીટ  સીવીક સે ટર, .એમ.બી. ઓ ફસ પાસે, સ  સકેશન રોડ, 

મનગર. 
૩ રણ તનગર સીટ  સીવીક સે ટર, નેિવલ પાક સામે, શાક માકટ, રણ તનગર, 

મનગર. 
૪ લુાબનગર સીટ  સીવીક સે ટર, ર વે ઓવર ીજ પાસે, લુાબનગર, મનગર. 

  
સદર આકારણી ચો૫ડ મા ં (ઇ-ફોમમા)ં ન ઘેલ ઇમારતો અથવા જમીનોના મા લકો, 

ક દારો અગર તેમના ં િતિનિઘ અને વહ વટ કરનારાઓને આકારણીની ચો૫ડ  (ઇ-ફોમ)ના ં
સદર ુ િવભાગો સદર કાયદામા ંિન દ ટ થયા જુબની ન ઘ સ હત કામકાજના ં દવસોએ ઉ૫ર 
જણાવેલ સરનામે સમય ૧૦.૩૦ થી ૧.૦૦ અને ર.૦૦ થી ૫.૦૦ ઘુી તથા મનગર 

િુનિસ૫લ કોપ રશનની વેબસાઇટ www.mcjamnagar.com ૫ર જોઇ શકાશે અને તેનો 
ઉતારો (િ ટ-આઉટ) મળેવી શકાશે.  

 
આકારણી ચો૫ડ  (ઇ-ફોમ)ની ન ઘો ગ ેવાઘંાઓ ર ુ કરવા ગેની ચૂના: 
 

ઉ૫ર જણાવેલ તમામ વોડની આકારણી ચો૫ડ ના ં (ઇ-ફોમમા)ં િવભાગોમા ં દશાવેલ 
ઇમારતો અથવા જમીનોની ન ઘો બાબત અગર વેરો આકારવા ગે િનયત કરવામા ંઆવેલ 
૫ રબળ ગે તેમજ મા હતી બાબત વાઘંો હોય તો વાઘંા અર ના ં િનયત ફોમમા ં વાઘંાના 



કારણો રૂ રુા ુ ંકમા ંલખી ' િુનિસ૫લ કિમશનર ી'ને ઉદશીને જયા ંઆકારણીની ચો૫ડ  (ઇ-
ફોમમા)ં રાખવામા ંઆવેલ છે તે થળે લે ખત વાઘંા અર  કરવી અને તે આ નોટ સ િસ ઘ 
થયા તાર ખથી તા.૨૪/૦૩/૨૦૨૧ના ંરોજ અથવા તે અગાઉ બ  આપીને તેની ૫હ ચ લેવી.  
અરજદારની સગવડતા ખાતર યો ય યાય મળ  રહ તે સા  વાઘંા અર  કરવા ગેના ં
છાપેલા ફોમ .૧૦/- ( િપયા દશ રુા)ની કમતે ઉ૫રોકત થળોની ઓ ફસમાથંી આ૫વામા ં
આવશે,  મળેવીન ેતેમા ંવાઘંાઅર  કરવા િવનતંી છે.  

 
મના તરફથી ઉ૫રના ંપેરામા ંજણા યા જુબની દુતની દર વાઘંાઅર  કરવામા ં

ન હ આવે તો તેમની આકારણીની ચો૫ડ ના ં (ઇ-ફોમમા)ં િવભાગોમા ં કરલ ન ઘ ગે વાઘંો 
નથી એમ ગણવામા ંઆવશે અને તે ઉ૫ર લેવાના થતા ંવેરા કાયદસર ર તે આકાર  વ લુ 
કરવાની કાયદસર તજવીજ હાથ ઘરવામા ંઆવશે. 

 
ન ઘ: ઘી જુરાત ોિવ સયલ િુન. કોપ રશન એકટ-૧૯૪૯ના ં૫ રિશ ટ-'એ'ના ં કરણ-૮ 

(કરવેરા)ના ં િનયમ-૧ જુબ વેરો ભરનાર થમત: જવાબદાર યકતીએ િમ કત 
બી ના નામે તબદ લ કરલ હોય ક તે યકતી ૃ  ુપામી હોય તેવા ક સામા ંતથા 
િનચમ-૫ જુબ નવી ઇમારત િવગેર બાઘંવામા ં આવે અથવા કોઇ ઇમારત ફર  
બાઘંવામા ંઆવે અથવા તેમા ંવઘારો કરવામા ંઆવે અથવા ખાલી હોય તે ઇમારતો 
ફર થી ભોગવટો કરવામા ંઆવે અથવા ઇમારતનો ઉ૫યોગ બદલાય તેવા ક સામા ં  
િમ કતઘારકો / વ૫રાશકતાઓની િમ કતનો સમાવેશ ઉ૫રોકત િુન. વોડમા ંથતો 
હોય ૫રં  ુતેની ન ઘણી ચ વુષીય આકારણી વષ ૨૦૧૮-૨૦૨૨ તગત થયેલ ર સવ 
૫રથી તૈયાર કરલ આકારણી ચો૫ડ મા ં થયેલ ન હોય તો વેરો ભરવાને થમત: 
જવાબદાર હોય તેવી યકતીએ તે બાબતની લે ખતમા ંનોટ સ િુન. કિમશનર ીને 
ઉદશીને ઉકત થળોએ આ૫વાની રહશ.ે   
 
 

કિમશનર 
મનગર મહાનગરપા લકા 

  
  
  


