


લોગીન

      લોગીન કરવા માટે તમારા કોમ્પુટર માં
     Google Chrome, 
     Mozilla Firefox   અથવા
     Internet Explorer   હોવું જરૂરી છે.

    જો શક્ય હોય તો Google Chrome     નો જ ઉપયોગ કરવો.

        આમાંથી કોઈ પણ બ્રાઉઝર ખોલ્યા બાદ ઉપર આપેલા URL ma 
http://www.Gramsuvidha.gujarat.gov.in 
લખો.

      ત્યારબાદ આપ લોગીન સ્ક્રીન પર આવી જશો.
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લોગીન

Screen

 જીલ્લો :   જીલ્લો પસંદ કરો
 તાલુકો :         જીલ્લા પ્રમાણે તાલુકાની યાદી આવશે જેમાંથી તાલુકો પસંદ કરો.

 પંચાયત :         તાલુકા પ્રમાણે પંચાયતની યાદી આવશે જેમાંથી પંચાયત પસંદ કરો.
  પસંદ કરો :    વ્યવહારનો પ્રકાર પસંદ કરો.  જેમકે [   પંચાયત વેરો /  વ્યવસાય વેરો]

  વ્યવહારનંુ વર્ષ) :    વ્યવહારનંુ વર્ષ) પસંદ કરો
  કમ)ચારીનંુ નામ :       કમ)ચારીની યાદી માંથી કમ)ચારીનંુ નામ પસંદ કરો. [  તલાટી /  વીસી ]

 પાસવર્ડ+ :     કમ*ચારી પ્રમાણે નો પાસવર્ડ/ લખવો.
Capcha :   નીચે બતાવેલા CAPCHA લખવો.

Forgot Password :         જો આપનો પાસવર્ડ/ ભુલાઈ ગયો હોય તો અહિહયાં Click  કરવાથી
      આપના Registered Email ID   પર આપને ઈ-    મેઈલ દ્વારા મળી જશે.

Refresh :      આબટન થી ઉપર આપેલો CAPCHA  બદલી શકશો.
        બધી વિવગત ભયા* બાદ લોગીન બટન પર ક્લિ9લક કરવું.
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    લોગીન થયા બાદ સૌપ્રથમ Dashboard   જોઈ શકાશે.       જેમાં પંચાયત ની આંકર્ડાકીય માવિહતી જોઈ શકશો.   આમાવિહતી Graph  દ્વારા

  દશા)વામાં આવેલી છે.

Panchayat Collection :                   જેમાં હાલ પંચાયત ને કેટલો કર વસુલવાનો છે અને કેટલો કર ની વસુલાત થયેલી છે એનો આંકર્ડો જોઈ શકાશે.

Grant Use :                       હાલ પંચાયત ને ગ્રાન્ટ ના સ્વરૂપે ટોટલ કેટલી રકમ મળી છે અને કેટલી રકમનો ઉપયોગ થાય ચુક્યો છે તેની આંકર્ડાકીય માહિહતી જોઈ

શકાશે
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Construction Permission:                   અહી ચાલુ વર્ષ* માં પંચાયત માં બાંધકામ માટેની કેટલી અરજીઆવી છે અને તેમાંથી કેટલી અરજી ને પરવાનગી

             આપવામાં આવી છે અને કેટલી અરજી ને નામંજૂર કરવા માં આવી છે જોઈ શકાશે.

Professional Tax :                     અહી પંચાયતના વ્યવસાય વેરાની ટોટલ કેટલી વસુલાત છે અને તેમાં કેટલી વસુલાત થાય ચુકી છે અને કેટલી વસુલાત બાકી

    છે તેની માહિહતી જોઈ શકાશે.

 નોંધ :            અહી આપેલા દરેક આંકર્ડા પંચાયત દ્વારા કરવામાં આવેલ વ્યવહાર મુજબઆવશે.
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      આમેનુમાં ગામની બધી વિવગતો ભરવાની રહશે.  જેમાં
    ગામની વિવગતોનંુ વણ*ન કરવાનું રહશે.

  જેમાં વહીવટી વિવગતો,     રેલ્વે અને રસ્તો નું
જોર્ડાણ,  સુરક્ષા સગવર્ડો,  શિશક્ષણની સુવીધાવો, નદી-

        નાળા ની સગવર્ડો વગેરે ની વિવગતો ભરવાની છે .

         ગામ અને પચાયત નો ફોટો પણ અપલોર્ડ કરી શકો
છો.
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  ગામ ની વિવગત



                 સૌથી પહેલા માસ્ટર મેનુમાંથી તમારે ટેક્ષ માસ્ટરમાં તમારા લાગુ પર્ડતા દરેક ટેક્ષ ને અનુરૂપ રકમ ભરી દેવાની રેહશે.

             આપેલ ટેક્ષ ની લીસ્ટમાં તમને દેખાશે.           ત્યાં ક્લિ9લક કરી તે ટેક્ષમાં લાગુ પર્ડતી રકમ ભરી દેવાની રેહશે.     જેની વિવગત નીચે બતાવેલ છે. 

                     જે ટેક્ષ માસ્ટર માં વિવગત ભરવાની બાકી હશે તેના નામ ની સામે આપેલ બોક્ષ GRAY    કલરનંુ હશે .               વિવગત ભયા* બાદ તેનો રંગ લીલો થઇ

જશે.
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 કર માસ્ટર
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 કર માસ્ટર

નોધ : 

1 *       દરેક કરનો રંગ લીલો હોવો જરૂરી છે.

2                    જો અહી આપેલ દરેક ટેક્ષ ની માહિહતી ભરી નહિહ હોય તો આગળ ના કોઈ પણ વ્યવહાર કરી

     સકશો નહિહ.        માટે દરેક ટેક્ષ ની વિવગત ભરવી જરૂરી છે.
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 કર માસ્ટર

                આહી દરેક માહિહતી પહેલેથી પસંદ કરેલી આવશે જેમાં આપે પંચાયત ના અનુસાર કરની રકમ ભરી દેવાની રેહશે.

1.   રકમ રૂ /  ટકા % :    વેરા ની રકમ [  આંકર્ડાકીય માવિહતી]

 નોંધ :  ખાસપાણી વેરા         શિસવાય દરેક વેરામાં આ મુજબ જ માહિહતી ભરવાની રેહશે. 
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 કર માસ્ટર

        ખાસપાણી વેરાની વિવગત ભરવા માટેની માવિહતી નીચે મુજબ છે.

1.   રકમ રૂ /  ટકા % :    વેરા ની રકમ [  આંકર્ડાકીય માવિહતી]

2.   વિમલકત ની વિવગત :         અહી તમે નર્ડ કને9શન નો પ્રકાર પસંદ કરી સકશો.       જેના મુજબઆપ વેરાની રકમ લખી શકશો.

3. [   ૧ લાઈન / ૧/   ૨ લાઈન / ૩/  ૪લાઈન / નથી]

4.          જેમાં વિમલકત ના પ્રકાર પ્રમાણે વેરા ની રકમ લખી શકશો.
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 કર માસ્ટર

5.            બધી વિવગત ભયા* બાદ ભરેલી વિવગતનો સંગ્રહ કરવા માટે સંગ્રહ    પર ક્લિ9લક કરો.

6.           જો ભરેલી વિવગતનો સંગ્રહ ના કરવો હોય તો  રદ કરવું      પર ક્લિ9લક કરો.

7.          કરની લીસ્ટ જોવા માટે તથા કોઈ વિવગત સુધારવા માટે  યાદી    પર ક્લિ9લક કરવી.

8.                 યાદીમાં આપેલા પર ક્લિ9લક કરવાથી જેતે રેકોર્ડ/ ને સુધારી શકાશે.     જે માત્ર તલાટીના લોગીનથી જ થશે.

        ખાસપાણી વેરાની વિવગત ભરવા માટેની માવિહતી નીચે મુજબ છે.
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 સોસાયટી માસ્ટર

               સોસાયટી માસ્ટર માં આપે દરેક સોસાયટીનું નામ લખી ને તેને લાગુ પર્ડતા કર પસંદ કરવાના રેહશે..

1.    સોસાયટીનું નામ :    સોસાયટીનું નામ લખવું

2.   વેરાની પસંદગી :         ઉપર બનાવેલી સોસાયટીમાં લાગુ પર્ડતા વેરાની પસંદગી કરવી.

નોધ : 
          નાખેલા સોસાયટી અને પસંદ કરેલા ટેક્ષ પરથી આપનંુ માંગણા બીલ

 બનશે .             તો દરેક સોસાયટી પ્રમાણે ધ્યાન પૂવ*ક ટેક્ષ ની પસંદગી કયા* બાદ જ
 સંગ્રહ કરવો.
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 સોસાયટી માસ્ટર

નોધ : 
          સોસાયટી અને પસંદ કરેલા ટેક્ષ પરથી આપનંુ માંગણા બીલ બનશે .  તો

            દરેક સોસાયટી પ્રમાણે ધ્યાન પૂવ*ક ટેક્ષ ની પસંદગી કયા* બાદ જ સંગ્રહ કરવો.

3.            બધી વિવગત ભયા* બાદ ભરેલી વિવગતનો સંગ્રહ કરવા માટે સંગ્રહ    પર ક્લિ9લક કરો.

4.           જો ભરેલી વિવગતનો સંગ્રહ ના કરવો હોય તો  રદ કરવું      પર ક્લિ9લક કરો.

5.          કરની લીસ્ટ જોવા માટે તથા કોઈ વિવગત સુધારવા માટે  યાદી    પર ક્લિ9લક કરવી.

6.                 યાદીમાં આપેલા પર ક્લિ9લક કરવાથી જેતે રેકોર્ડ/ ને સુધારી શકાશે.     જે માત્ર તલાટીના લોગીનથી જ થશે.

7.                   યાદી માં આપેલા પર ક્લિ9લક કરવાથી જેતે રેકોર્ડ/ ને ર્ડીલીટ કરી શકાશે.      જે માત્ર તલાટીના લોગીનથી જ થશે. 
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                 આ માસ્ટર નો ઉપયોગ માત્ર ત્યારેજ થશે જયારે કોઈ સોસાયટીમાં કોઈ કર ઉમેરવો હોય અથવા બાદ કરવો હશે.

દા.ત.:     રામનગર સોસાયટીમાં અત્યાર સુધી ઘરવેરો,પાણીવેરો,      લાઈટવેરો અને સફાઇવેરો લાગુ પર્ડતો હતો.

           અને હવે ત્યાં ગટર ની સુવિવધા થયા બાદ ગટર વેરો ઉમેરવો છે.         ત્યારે આવા સંજોગો માં આ માસ્ટર નો ઉપયોગ

 કરી શકાશે.

              આવીજ રીતે જો કોઈ સોસાયટી માંથી વેરો રદ કરવો હોય ત્યારે આનો ઉપયોગ થશે.

   સોસાયટી કર ઉમેરવો /  બાદ કરવો
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   સોસાયટી કર ઉમેરવો /  બાદ કરવો

1.    સોસાયટી નું નામ :     સોસાયટી નું નામ પસંદ કરો.[   સોસાયટી ની યાદી]

2.   કરનું નામ :              જે કર ને સોસાયટીમાં ઉમેરવો છે અથવા બાદ કરવો છે તે કર પસંદ કરો.[   કર ની યાદી]

3.  કર ઉમેરો/   બાદ કરવો :              ઉપર પસંદ કરેલા કર ને સોસાયટી માંથી બાદ કરવો કે ઉમેરવો તે પસંદ કરો.[ઉમેરો/  બાદ કરો]

4.            બધી વિવગત ભયા* બાદ ભરેલી વિવગતનો સંગ્રહ કરવા માટે સંગ્રહ    પર ક્લિ9લક કરો.

5.           જો ભરેલી વિવગતનો સંગ્રહ ના કરવો હોય તો  રદ કરવું      પર ક્લિ9લક કરો.
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 વિમલકત માસ્ટર

          વિમલકત માસ્ટર માં આપે જેતે વિમલકત ની દરેક માવિહતી ભરવાની રેહશે. 
(    જેમકે માલિલકનંુ નામ /સોસાયટી/    મકાન ની કિકમ્મત /   કબજેદાર નંુ નામ/    આધાર કાર્ડ+ નંબર /    રાસન કાર્ડ+ નંબર વગેરે.)

                    સોસાયટીનું નામ પસંદ કરતાની સાથે તેમાં લાગુ પર્ડતા કર સોસાયટી માસ્ટર તથા કર માસ્ટર પ્રમાણે ચાલુ બાકી માં લાગુ પર્ડી

જશે.             જો તે વિમલકત ની પાછલી બાકી હોય તો પણ તે ભરી શકો છો.        અહી ભરેલી વિવગત પ્રમાણે કરનંુ માંગણા બીલ બનશે.
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 વિમલકત માસ્ટર

1.   વિમલકત નંબર :      પંચાયત પ્રમાણે આપમેળે લાગુ પાર્ડી જશે.

2.    મકાન માલીકનંુ નામ :  માવિલકનું નામ

3.   મકાનની ટાઈપ :     મકાન નો પ્રકાર પસંદ કરો. [  રહેઠાણ /   શિબન રહેઠાણ /  પ્લોટ /   કોમન પ્લોટ ]

4.   એસેસમેન્ટ વર્ષ) :      છેલ્લા એસેસમેન્ટનંુ વર્ષ* લખવું.
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 વિમલકત માસ્ટર

5.   કબ્જેદારનંુ નામ :    હાલના કબજેદાર નંુ નામ

6.   મકાનનો વિવસ્તાર :   મકાનનો સંપૂણ* વિવસ્તાર

7.    મકાનની કિકમ્મત :   મકાનની કિકમ્મત ભરવી

8.   સોસાયટીનંુ નામ :     સોસાયટી નંુ નામ પસંદ કરો. [    સોસાયટી ની યાદી ]
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 વિમલકત માસ્ટર

9.   ઘર નં :      સોસાયટી પ્રમાણે આવતો ઘર નંબર લખો

10.   સવJ નં :      અહિહયાં વિમલકત નો સવS નંબર લાખો. [        લખવા માટે આગળઆપેલા બટન પર ક્લિ9લક કરો]

11.   સીટી સવJ નં:       અહિહયાં વિમલકતનો સીટી સવS નંબર આપો [        લખવા માટે આગળઆપેલા બટન પર ક્લિ9લક કરો] 

12.  નળ કનેક્શન? :      નળ કને9શનનો પ્રકાર પસંદ કરી શકશો.[   ૧ લાઈન / ૧/  ૨ લાઈન/ ૩/  ૪લાઈન / નથી]
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 વિમલકત માસ્ટર

        આમુજબઆપ જેતે વિમલકતની પૂરી માવિહતી ભરવાનની રેહશે.

12.          બધી વિવગત ભયા* બાદ ભરેલી વિવગતનો સંગ્રહ કરવા માટે    સંગ્રહ    પર ક્લિ9લક કરો.

13.           અને જો ભરેલી વિવગતનો સંગ્રહ ના કરવો હોય તો     રદ કરવું    પર ક્લિ9લક કરો.

14.             આપે પેહલા નાખેલી વિમલકતની લીસ્ટ જોવા માટે તથા કોઈ વિવગત સુધારવા માટે      યાદી   પર ક્લિ9લક કરવી.

15.                 યાદીમાં આપેલા પર ક્લિ9લક કરવાથી જેતે રેકોર્ડ/ ને સુધારી શકાશે.      જે માત્ર તલાટીના લોગીનથી જ થશે.             યાદીમાં આપેલા પર ક્લિ9લક

     કરવાથી જેતે રેકોર્ડ/ને ર્ડીલીટ કરી શકાશે.      જે માત્ર તલાટીના લોગીનથી જ થશે.
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 ગ્રુપ માસ્ટર

નોંધ:

           અહિહયાં પંચાયતને લાગુ પર્ડતા દરેક પ્રકાર ના ગુ્રપ ની યાદી જોઈ શકાશે.

       જેમાં કોઈ પંચાયત ફેરફાર કરી શકશે નહિહ .
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 ગ્રુપ માસ્ટર

નોંધ:

           અહિહયાં પંચાયતને લાગુ પર્ડતા દરેક પ્રકાર ના ગુ્રપ ની યાદી જોઈ શકાશે.

       જેમાં કોઈ પંચાયત ફેરફાર કરી શકશે નહિહ .



http://www.Gramsuvidha.gujarat.gov.in –   ઈ ગ્રામ વિવશ્વગ્રામ સોસાયટી

 અકાઉન્ટ માસ્ટર

    આમાસ્ટરમાં પંચાયતના ખચા) , આવક, જાવક,       બેંક તથા આવતી ગ્રાન્ટના વગેરેના ખાતા બનશે.

1.  નામ :     તમારા ખાતાનું નામ લખો .     જેમકે બેંક ના ખાતા ,   કોમ્પ્યુટર સ્ટેશનરી ,  કોમ્પ્યુટર રીપેરીંગ,       ૧૧ મું નાણા પંચ પંપસેટ ગ્રાન્ટ વગેરે.

2.   ગુ્રપનંુ નામ :          ઉપર લખેલા ખાતાને કયા ગ્રુપમાં રાખવું છે તે પસંદ કરો. [   ગુ્રપની યાદી ]

3.  ખાતંુ :                  અહિહયાં ખાતાના વ્યવહારનો પ્રકાર પસંદ કરવાનો છે જેમ કે તમે બનાવેલ ખાતામાં વ્યવહાર રોકર્ડ થશે બેંક થી થશે.    જો ખાતાના વ્યવહાર

         બેંક કે રોકર્ડ થવાના હોય તો તેમાં વધારાના પસંદ કરવું.[  રોકર્ડ /  બેંક / વધારાના]
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 અકાઉન્ટ માસ્ટર

4.            બધી વિવગત ભયા* બાદ ભરેલી વિવગતનો સંગ્રહ કરવા માટે સંગ્રહ    પર ક્લિ9લક કરો.

5.           જો ભરેલી વિવગતનો સંગ્રહ ના કરવો હોય તો  રદ કરવું      પર ક્લિ9લક કરો.

6.          કરની લીસ્ટ જોવા માટે તથા કોઈ વિવગત સુધારવા માટે  યાદી    પર ક્લિ9લક કરવી.

7.                 યાદીમાં આપેલા પર ક્લિ9લક કરવાથી જેતે રેકોર્ડ/ ને સુધારી શકાશે.     જે માત્ર તલાટીના લોગીનથી જ થશે.
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 બાંધકામની પરવાનગી

                    આમાસ્ટરમાં જો કોઈને કોઈ પ્રકારના નવા બાંધકામ કરવા માટે પરવાનગી લેવાની હોય તો તેની માટેની અરજી કરવા માટેની વિવગત

 ભરવાની રહેશે.
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 બાંધકામની પરવાનગી

1.   અરજીની તારીખ :  અરજીની તારીખ

2.   વિમલકત નંબર :           જો જૂની વિમલકતમાં બાંધકામ કરવાનંુ હોય તો તેનો વિમલકત નંબર લખવો.

3.   અરજદારનંુ નામ :   અરજી કરનારનંુ નામ

4.   સવJ નંબર :   સવS નંબર લખો

5.   અરજદારનો સંપક+ નંબર :     અરજી કરનાર નો મોબાઈલનંબર લખવો.

6.   બાંધકામ વિવગત :      બાંધકામની પૂરી વિવગત ભરવાની રેહશે
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 બાંધકામની પરવાનગી

7.   વિનરીક્ષણની તારીખ :   મુલાકાત લીધાની તારીખ

8.  વિનરીક્ષક :      મુલાકાત લેનાર તથા હિનરીક્ષણ કરનારનંુ નામ

9.    પરવાનગી આપવામાં આવે છે? :            જો હિનરીક્ષણ કરતા બધીજ વિવગત અને બાંધકામ બરોબર હોય તો પરવાનગી

આપવી.

10.  કારણ :        પરવાનગી આપ્યા અને ના આપ્યા નંુ કારણઆપવું.

       ત્યારબાદ બાંધકામના સ્થળની મુલાકાત લીધા પછી ભરવાની વિવગત
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 બાંધકામની પરવાનગી

13.            બધી વિવગત ભયા* બાદ ભરેલી વિવગતનો સંગ્રહ કરવા માટે સંગ્રહ    પર ક્લિ9લક કરો.

14.           જો ભરેલી વિવગતનો સંગ્રહ ના કરવો હોય તો  રદ કરવું      પર ક્લિ9લક કરો.

11.  નોંધ :          અન્ય કોઈ વધારાની વિવગત લખવી હોય તો લખી સકે છે. 

12.   નક્શાની છબી :         અવિહયાં તમે બાંધકામના નાક્સાની છબી અપલોર્ડ કરી શકો છે.
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 બજેટ માસ્ટર

            આમાસ્ટર માં ગ્રામ પંચાયત માટે પાસ થતા ગ્રાન્ટ ની વિવગત ભરવાની રેહશે.        જેમાં ગામ ને સરકાર દ્વારા આપવામાં આપવા ગ્રાન્ટ, પગાર,  ખચા)

    વગેરે ની માવિહતી છે .          આમાં દશા)વેલા વ્યહારો તમે બનાવેલા અકાઉન્ટ ગુ્રપ પર થી આવશે.       “ ”  આમાં બે વિવભાગઆપેલા છે એક આવક અને

“ ”        જાવક જેમાં તમારે તમારા વ્યવહાર મુજબઆંકર્ડા ભરવાના રેહશે.
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 બજેટ માસ્ટર

1.  આવક :                     તમારે સરકાર તરફથી આવતા દરેક પ્રકાર ના વ્યવહારની આંકર્ડાકીય માહિહતી ભરવાની છે જેમાં દરેક પ્રકાર ના ગ્રાન્ટ અને પંચાયતના દરેક

         પ્રકાર ના ખચા* માટે આપેલા ફંર્ડ ની આંકર્ડાકીય માહિહતી હશે.

1. (        અહી આપેલા આવકની યાદી ગુ્રપ માસ્ટર પ્રમાણે આવશે)

2.   જાવક :                 અહી દરેક સરકારી ગ્રાન્ટ કે વ્યવહારનો ઉપયોગ કયા ક્ષેત્ર માં કય\ છે તેની આંકર્ડાકીય મહિહતી આપવાની રેહશે.

1. (        અહી આપેલા આવકની યાદી ગુ્રપ માસ્ટર પ્રમાણે આવશે)



http://www.Gramsuvidha.gujarat.gov.in –   ઈ ગ્રામ વિવશ્વગ્રામ સોસાયટી

 બજેટ માસ્ટર

3.            બધી વિવગત ભયા* બાદ ભરેલી વિવગતનો સંગ્રહ કરવા માટે સંગ્રહ    પર ક્લિ9લક કરો.

4.           જો ભરેલી વિવગતનો સંગ્રહ ના કરવો હોય તો  રદ કરવું      પર ક્લિ9લક કરો.



http://www.Gramsuvidha.gujarat.gov.in –   ઈ ગ્રામ વિવશ્વગ્રામ સોસાયટી

વ્યવહાર
•             ર્ડાબી બાજુ વ્યવહાર પર ક્લિ9લક કરવાથી તમને પંચાયત માટેના વ્યવહારો ની યાદી બતાવશે. 
•       જેમાં તમારા કર ના માંગણા બીલ ,    નોટીસ ફી ની વિવગતો,  રોકર્ડ વ્યવહારો,  બેંકના
વ્યવહારો,આવક/   જાવક રજીસ્ટર ,  દાખલા ,       મકાન ટ્રાન્સફર વગેરે ની માહિહતી ભરવાની છે.

•        જેના પરથી તમારા દરેક પ્રકાર ના કિરપોટ/ મળશે.



http://www.Gramsuvidha.gujarat.gov.in –   ઈ ગ્રામ વિવશ્વગ્રામ સોસાયટી

  માંગણા બીલ બનાવવા

                “  ર્ડાબી બાજુએઆપેલા વ્યવહારના મેનુ પર ક્લિ9લક કરવાથી તમને કારના બીલ બનવા અને હિપ્રન્ટ કરવા માટે બીલ બનાવા/  ” હિપ્રન્ટ કરવા

  માટેનંુ મેનુ દેખાશે.

          મેનુ પર ક્લિ9લક કરવાથી તમને બે બટન દેખાશે    બધા બીલ વિપ્રન્ટ કરવા      અને   બધા બીલ બાનાવવા  .
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  માંગણા બીલ બનાવવા

1.    બધા બીલ બનાવવા :          અહી ક્લિ9લક કરવાથી દરેક વિમલકતનુ ચાલુ વર્ષ*નું માંગણું બની જશે.          તે માંગણંુ તમે જેતે સોસાયટીની જેતે વિમલકતમાં નાખેલા કર

 મુજબ બનશે.      માંગણું બની ગયા બાદ તમને “       ” બધા બીલ સફળતા પૂવ)ક બની ગયા છે      “નો મેસેજ બતાવી દેશે જેને OK”  કરવાનો રેહશે.
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  માંગણા બીલ બનાવવા

2.     બધા બીલ વિપ્રન્ટ કરવા :               આ વિવકલ્પ ના ઉપયોગ થી આપ વિમલકત પ્રમાણેના માંગણા બીલ હિપ્રન્ટ કરી શકો છો.

          આ વિવકલ્પ પર ક્લિ9લક કરવાથી તમને હિપ્રન્ટ કરવા માટેના બીજા  ત્રણ (૩)  વિવકલ્પ મળશે.

(૧)     સોસાયટી નંુ નામ (૨)      વિમલકત થી વિમલકત સુધી અને (૩)     એક થી વધારે વિમલકત માટે.

     જેની વિવગતવાર માહિહતી નીચે આપેલી છે.
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   માંગણા બીલ વિપ્રન્ટ કરવા

1.   સોસાયટીનંુ નામ :                    આ વિવકલ્પ દ્વારા આપ જેતે સોસાયટી પસંદ કરી તેની બધી વિમલકતના માંગણા બીલ એક સાથે હિપ્રન્ટ કરી શકો છો.   આં વિવકલ્પ

         ને વાપરવા માટે પર ક્લિ9લક કરો.

1.      “  ”     “  ”ત્યારબાદ પસંદ કરો કે તમારે શરુની બાકી હિપ્રન્ટ કરવી છે કે પાછલી બાકી .

 ત્યારબાદ    બધા બીલ વિપ્રન્ટ કરવા    પર ક્લિ9લક કરો.         જેથી વિમલકત ના માંગણા બીલ વિમલકત પ્રમાણે આવી જશે.       જ્યાં તમારે ર્ડાબી બાજુ એઆપેલા

     હિપ્રન્ટ બટન પરથી હિપ્રન્ટ કરવાના રેહશે.

(     માંગણા બીલ ની હિપ્રન્ટ A4  માં નીકળશે.)



1.     વિમલકત થી વિમલકત સુધી :                    આ વિવકલ્પ દ્વારા આપ કોઈ એક વિમલકત નંબર થી કોઈ એક વિમલકત નંબર સુધીના માંગણા બીલ હિપ્રન્ટ કરી શકો છો. 

           આં વિવકલ્પ ને વાપરવા માટે પર ક્લિ9લક કરો.

1.                       વિમલકત થી માં તમારે જે વિમલકત નંબર થી માંગણું જોઈતું હોય તે વિમલકત નંબર આપો.

2.           વિમલકત સુધી માં તમારે હિપ્રન્ટ કરવાની છેલ્લી વિમલકત નો નંબર આપો.

3.      “  ”     “  ”ત્યારબાદ પસંદ કરો કે તમારે શરુની બાકી હિપ્રન્ટ કરવી છે કે પાછલી બાકી .

2.  ત્યારબાદ    બધા બીલ વિપ્રન્ટ કરવા    પર ક્લિ9લક કરો.         જેથી વિમલકત ના માંગણા બીલ વિમલકત પ્રમાણે આવી જશે.       જ્યાં તમારે ર્ડાબી બાજુ એઆપેલા

     હિપ્રન્ટ બટન પરથી હિપ્રન્ટ કરવાના રેહશે.

3. (     માંગણા બીલ ની હિપ્રન્ટ A4  માં નીકળશે.)
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   માંગણા બીલ વિપ્રન્ટ કરવા



1.      એક થી વધુ વિમલકત માટે :                   આ વિવકલ્પ દ્વારા આપ તમારી પસંદગી ની વિમલકતો ના નંબર આપી ને તેનંુ માંગણા બીલ હિપ્રન્ટ કરી શકો છો.    આં વિવકલ્પ ને

        વાપરવા માટે પર ક્લિ9લક કરો.

1.      આપેલ બોક્ષ માં વિમલકત નંબર લાખો.

(   ઉદાહરણ તરીકે : ૧,૫,૬,૪૮,૧૨૨૫)

2.   ખાસ નોંધ :              વિમલકત નંબર આપતી વખતે પહેલી મીલકત નંબરના પહેલા અને છેલ્લી વિમલકત નંબરના પછી ક્યારેય

 , (કોમાં)  કરવો નહિહ.

3.      “  ”     “  ”ત્યારબાદ પસંદ કરો કે તમારે શરુની બાકી હિપ્રન્ટ કરવી છે કે પાછલી બાકી .
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   માંગણા બીલ વિપ્રન્ટ કરવા
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   માંગણા બીલ વિપ્રન્ટ કરવા

1.  ત્યારબાદ      બધા બીલ વિપ્રન્ટ કરવા   પર ક્લિ9લક કરો.         જેથી વિમલકત ના માંગણા બીલ વિમલકત પ્રમાણે આવી જશે.       જ્યાં તમારે ર્ડાબી બાજુ એઆપેલા

     હિપ્રન્ટ બટન પરથી હિપ્રન્ટ કરવાના રેહશે.

2. (     માંગણા બીલ ની હિપ્રન્ટ A4  માં નીકળશે.)
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  માંગણા બીલ વિપ્રન્ટ
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  કારની પહોંચ

      આ વ્યવહાર માં જવા માટે મેનુમાં વ્યવહાર->     કરની પહોચ પર ક્લિ9લક કરો. 

              આ વ્યવહારમાં તમે જે વિમલકતનું માંગણું હિપ્રન્ટ કયુe છે તેની વસુલાત ની વિવગત ભરવાની છે.

 

 નોંધ :         કરની વસુલાત કરવા માટે બીલ બનેલા હોવા જરૂરી છે.



http://www.Gramsuvidha.gujarat.gov.in –   ઈ ગ્રામ વિવશ્વગ્રામ સોસાયટી

  કારની પહોંચ

1.    પહોચ ની તારીખ :    માંગણું વસુલ્યાની તારીખ ભરવી.

2.   વિમલકત નંબર :       વિમલકત નંબર નાખવાથી બાકીની વિવગતો ભરાઈ જશે.

         જેમકે માલીક નંુ નામ ,  કબજેદારનું નામ, સોસાયટી,   મોબાઈલ નંબર વગેરે.

3.   બીલ નંબર /   બીલ તારીખ :               જો તમે લખેલા વિમલકતનંુ માંગણું બનેલું હશે તો તેનો બીલ નંબર અને તારીખ આવી જશે.     જેને આપ બદલી શકશો નહિહ.
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  કારની પહોંચ

1.         હવે નીચે વેરા ની વિવગત ની સામે ત્રણ (૩)            કલર માં તે વિમલકતના વેરા ની બધી જઆંકર્ડાકીય માહિહતી આવી જશે. 

(૧)  પીળો (૨)   લીલો અને (૩) ગુલાબી
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  કારની પહોંચ

(૧)     પીળા કલર માં
  પાછલું માંગણંુ ,        ચાલુ માંગણું અને કુલ માંગણંુ બતાવશે.      અને દરેક નો ટોટલ નીચે બતાવશે.

(૨)    લીલા કલર માં
  પાછલું ભરેલ ,        ચાલુ ભરેલંુ અને કુલ ભરેલ બતાવશે.      અને દરેક નો ટોટલ નીચે બતાવશે.

(૩)   ગુલાબી કલર માં
   પાછલું બાકી ,       ચાલુ બાકી અને કુલ બાકી બતાવશે.   અને દરેક નો`   ટોટલ નીચે બતાવશે.
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  કારની પહોંચ

     ત્યારબાદ આંકર્ડાકીય માહિહતી ભરવા માટે  ત્રણ (૩)    કોલમ આપેલી છે

(૧)   પાછલંુ મળેલ , (૨)    ચાલુ મળેલ અને (૩)   કુલ મળેલ

(૧)   પાછલંુ મળેલ :                      જો માંગણા બીલ પ્રમાણે માવિલક પાછલા વર્ષ* નું માંગણંુ ભરવા માંગતા હોય તો પર ક્લિ9લક કરવાથી

                                           પાછલુ બાકી માં જે આંકર્ડા હેશે તે આપમેળે ભરાઈ જશે

(૨)   ચાલુ મળેલ :                      જો માંગણા બીલ પ્રમાણે માવિલક ચાલુ વર્ષ* નંુ માંગણું ભરવા માંગતા હોય તો પર ક્લિ9લક કરવાથી

                       ચાલુ બાકી માં જે આંકર્ડા હેશે તે આપમેળે ભરાઈ જશે.
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  કારની પહોંચ

(૩)   કુલ મળેલ :          જો માંગણા બીલ પ્રમાણે માવિલક કુલ નંુ માંગણંુ ભરવા માંગતા           હોય તો પર ક્લિ9લક કરવાથી

                                        કુલ બાકી માં જે આંકર્ડા હેશે તે આપમેળે ભરાઈ જશે.
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  કારની પહોંચ

રોકર્ડ/  બેંક :      અહી વ્યવહાર નો પ્રકાર પસંદ કરો.

           જો માંગણંુ ભરવા આવેલ વ્યક્લિ9ત રોકર્ડ વ્યવહાર કરે તો રોકર્ડ પસંદ કરો.

                   જો માંગણંુ ભરવા આવેલ વ્યક્લિ9ત ચેક આપે તો પંચાયત ની બેંક નંુ નામ પસંદ કરી ચેકની નીચેની વિવગતો ભરવાની રેહશે.

(૧)   ચેક નંબર , (૨)    ચેક ની તારીખ , (૩)    બેંક નું નામ , (૪)   શાખા નું નામ
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  કારની પહોંચ

1.            બધી વિવગત ભયા* બાદ ભરેલી વિવગતનો સંગ્રહ કરવા માટે સંગ્રહ     પર ક્લિ9લક કરો. 

2.                સંગ્રહ પર ક્લિ9લક કરવાથી કરની પહોચ ની હિપ્રન્ટ આવી જશે જેમાં પૈસા ભયા*ની આંકર્ડાકીય માહિહતી હશે.

3.           જો ભરેલી વિવગતનો સંગ્રહ ના કરવો હોય તો   રદ કરવું     પર ક્લિ9લક કરો.

4.             આપે પેહલા કરેલ વ્યવહાર જોવા માટે તથા કોઈ વ્યવહાર સુધારવા માટે યાદી    પર ક્લિ9લક કરવી.
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  કારની પહોંચ

5.          યાદીમાં આપેલા         પર ક્લિ9લક કરવાથી જેતે રેકોર્ડ/ ને સુધારી શકાશે.      જે માત્ર તલાટીના લોગીનથી જ થશે.

6.                   યાદીમાં આપેલા પર ક્લિ9લક કરવાથી જેતે રેકોર્ડ/ ને ર્ડીલીટ કરી શકાશે.      જે માત્ર તલાટીના લોગીનથી જ થશે. 

7.                     યાદીમાં આપેલા પર ક્લિ9લક કરવાથી જુના કોઈ વ્યવહાર ની હિપ્રન્ટ કરી સકશો.  
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  કારની પહોંચ
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   અન્ય ની પહોંચ

              આ વ્યવહાર દ્વારા તમે પંચાયત માં આવેલા વેરા લિસવાયના નાણા ની આંકર્ડાકીય માવિહતી ભરવાની છે.       જેમાં સરકાર તરફથી આવેલી ગામ વિવકાસ

  માટેની ગ્રાન્ટ ,           પંચાયત ના પોતાના ખચા) માટેની રકમ વગેરે ની મહીતી આપવાની છે.

1.   પહોંચ નંબર :   ઓટો જનરેટ થશે

2.   પહોંચ તારીખ :         જે તારીખ પર રકમ આવી હોય તે પસંદ કરો

3.  ખાતું :          જે ખાતા માં આવેલ રકમ બતાવી હોય તે પસંદ કરો.       ખાતા ની યાદી અકાઉન્ટ માસ્ટર પરથી આવશે.

4. (દા.ત.:   મકાન ટ્રાન્સફર ફી,   કમ*ચારી પગાર ,  કોમ્પુટર હિનભવણી,  પંચાયત ખચ*,વગેરે.)

5.  શ્રી :              જો વિમલકત ને લગતો કોઈ પ્રકારનો વ્યવહાર હોય તો મકાન માવિલક નંુ નામ લખવું.
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   અન્ય ની પહોંચ

5.  સરનામું :            જો વિમલકત ને લગતો કોઈ પ્રકારનો વ્યવહાર હોય તો સરનામું લખવું.

6.  વિવગત :            રકમ કયા કારણ હેતું લીધેલ છે તેની વિવસ્તૃત માહિહતી લખી શકો છો.

7.  રોકર્ડ /  બેંક :      અહી વ્યવહાર નો પ્રકાર પસંદ કરો.

       જો વ્યવહાર રોકર્ડ હોય તો રોકર્ડ પસંદ કરો.

                જો વ્યવહાર ચેક દ્વારા હોય તો પંચાયત ની બેંક નંુ નામ પસંદ કરી નીચેની વિવગતો ભરવાની રેહશે.

(૧)   ચેક નંબર , (૨)    ચેક ની તારીખ , (૩)    બેંક નંુ નામ , (૪)   શાખા નંુ નામ

8.   અંકે રૂહિપયા :   મળેલ રકમ લખો
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   અન્ય ની પહોંચ

1.            બધી વિવગત ભયા* બાદ ભરેલી વિવગતનો સંગ્રહ કરવા માટે સંગ્રહ     પર ક્લિ9લક કરો. 

2.                સંગ્રહ પર ક્લિ9લક કરવાથી કરની પહોચ ની હિપ્રન્ટ આવી જશે જેમાં પૈસા ભયા*ની આંકર્ડાકીય માહિહતી હશે.

3.           જો ભરેલી વિવગતનો સંગ્રહ ના કરવો હોય તો   રદ કરવું     પર ક્લિ9લક કરો.

4.             આપે પેહલા કરેલ વ્યવહાર જોવા માટે તથા કોઈ વ્યવહાર સુધારવા માટે યાદી    પર ક્લિ9લક કરવી.
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   અન્ય ની પહોંચ

5.          યાદીમાં આપેલા         પર ક્લિ9લક કરવાથી જેતે રેકોર્ડ/ ને સુધારી શકાશે.      જે માત્ર તલાટીના લોગીનથી જ થશે.

6.                   યાદીમાં આપેલા પર ક્લિ9લક કરવાથી જેતે રેકોર્ડ/ ને ર્ડીલીટ કરી શકાશે.      જે માત્ર તલાટીના લોગીનથી જ થશે. 

7.                     યાદીમાં આપેલા પર ક્લિ9લક કરવાથી જુના કોઈ વ્યવહાર ની હિપ્રન્ટ કરી સકશો.  
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   અન્ય ની પહોંચ
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  નોટીસ ફી ઉમેરવા

          આ વ્યવહાર દ્વારા પંચાયત વિમલકત પર નોટીસ ફી લગાવી શકે છે.

              ર્ડાબી બાજુએઆપેલા વ્યવહારના મેનુ પર ક્લિ9લક કરવાથી તમને નોટીસ ફી ઉમેરવા માટેનું મેનુ દેખાશે.

          મેનુ પર ક્લિ9લક કરવાથી તમને બે બટન દેખાશે   નોટીસ વિપ્રન્ટ કરવા      અને     નોટીસ કિફ ચર્ડાવવા માટે  .
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  નોટીસ ફી ઉમેરવા

    નોટીસ કિફ ચર્ડાવવા માટે :         અહી ક્લિ9લક કરવાથી તમને નીચે મુજબની સ્ક્રીન આવી જશે.

1.     વિમલકત થી વિમલકત સુધી :                  આ વિવકલ્પ દ્વારા તમારે કયા વિમલકત નંબર થી કયા વિમલકત નંબર સુધીમાં નોટીસ ચર્ડાવવી છે તે ભરવાની રેહશે.

2.    રકમ થી રકમ સુધી :                      આ વિવકલ્પ માં તમારે કેટલી રકમ થી કેટલી રકમ સુધીની બાકી વસુલાત વાર્ડી વિમલકતો પર નોટીસ કિફ ઉમેરવી છે તે રકમ આપો.

3.   સોસાયટીનંુ નામ :          અહી જે સોસાયટીમાં નોટીસ કિફ ઉમેરવી છે તે પસંદ કરો.

(નોંધ:  “    ”  “  ” તમારે વિમલકત થી વિમલકત સુધી અથવા સોસાયટીનંુ નામ

       માંથી કોઈ એક જ વિવકલ્પ પસંદ કરવાનો રેહશે.)
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  નોટીસ ફી ઉમેરવા

(નોંધ:  “    ”  “  ” તમારે વિમલકત થી વિમલકત સુધી અથવા સોસાયટીનંુ નામ

       માંથી કોઈ એક જ વિવકલ્પ પસંદ કરવાનો રેહશે.)

4.   નોટીસ ગણવી :             અહી તમારે નોટીસ ની ગણતરી કયી વસુલાત પર કરવી છે તે પસંદ કરવું.

   [   ચાલુ બાકી /   પાછલી બાકી /   કુલ બાકી ]

5.   નોટીસ ફી % :         અહી કેટલા ટકા નોટીસ કિફ ચર્ડાવવી છે તે લાખો.

6.                ત્યારબાદ નીચે આપેલા આપેલા વેરામાંથી જે વેરા પર નોટીસ ફી ચર્ડાવવી છે તે વેરા પસંદ કરો.
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  નોટીસ ફી ઉમેરવા

(નોંધ:  “    ”  “  ” તમારે વિમલકત થી વિમલકત સુધી અથવા સોસાયટીનંુ નામ

       માંથી કોઈ એક જ વિવકલ્પ પસંદ કરવાનો રેહશે.)

7.            બધી વિવગત ભયા* બાદ ભરેલી વિવગતનો પ્રોસેસ કરવા માટે પ્રોસેસ    પર ક્લિ9લક કરો. 

8.           જો ભરેલી વિવગતની પ્રોસેસ ના કરવી હોય તો  રદ કરવંુ      પર ક્લિ9લક કરો. 

9.           બધી પ્રકિક્રયા કાયા* બાદ નોટીસ ની હિપ્રન્ટ કરવા માટે      નોટીસ વિપ્રન્ટ કરવા  ક્લિ9લક કરો.

    (     નોટીસ બીલ ની વિપ્રન્ટ A4  માં નીકળશે.)
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 જાવક ખચા)

              આ વ્યવહાર માં પંચાયત માંથી ખચ) કરેલી રકમના નાણા ની આંકર્ડાકીય માવિહતી ભરવાની છે .     જેમાં ગામ વિવકાસ માટેનો ખચ),   પંચાયતના પોતાના

      ખચા) માટેની રકમ વગેરેની માહીતી આપવાની છે.
 વિવગતવાર :.

1.   પહોંચ નંબર :   ઓટો જનેરેટ છે

2.   પહોંચ તારીખ :          જે તારીખ પર ખચ* કરેલ હોય તે તારીખ પસંદ કરો

3.  ખાતું :          જે ખાતામાં ખચ* કરેલ રકમ બતાવી હોય તે પસંદ કરો.

          ખાતા ની યાદી અકાઉન્ટ માસ્ટર પરથી આવશે.

    (દા.ત.:   સફાઈ સાધનોની ખરીદી,   કમ*ચારી પગાર ,  કોમ્પુટર હિનભવણી,  પંચાયત ખચ*,વગેરે.)
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 જાવક ખચા)

4.  નામ :       વ્યવહાર કોની સાથે થયો છે તેનંુ નામ.

    (દા.  ત :      દકુાનદાર અથવા દકુાન નું નામ )

5.    રકમ નંુ વણ*ન :     વ્યવહારની રકમ ખચ*ની વિવગત. 

6.  વિવગત :        બીલ ને લગતી કોઈ વિવગત ભરી શકો છો.   જેમકે બીલ નંબર.

7.  રોકર્ડ /  બેંક :      અહી વ્યવહાર નો પ્રકાર પસંદ કરો.

           જો વ્યવહાર રોકર્ડ હોય તો રોકર્ડ પસંદ કરો.

                    જો વ્યવહાર ચેક દ્વારા હોય તો પંચાયત ની બેંક નંુ નામ પસંદ કરી નીચેની વિવગતો ભરવાની રેહશે.

    (૧)   ચેક નંબર , (૨)    ચેક ની તારીખ , (૩)    બેંક નું નામ , (૪)   શાખા નું નામ
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 જાવક ખચા)

8.   અંકે રૂહિપયા :    ખચ* કરેલ રકમ લખો

9.           બધી વિવગત ભયા* બાદ ભરેલી વિવગતનો સંગ્રહ કરવા માટે   સંગ્રહ    પર ક્લિ9લક કરો. 

10.સંગ્રહ              પર ક્લિ9લક કરવાથી પહોચ ની હિપ્રન્ટ આવી જશે જેમાં પૈસા ભયા*ની આંકર્ડાકીય માહિહતી હશે.

11.          જો ભરેલી વિવગતનો સંગ્રહ ના કરવો હોય તો    રદ કરવું     પર ક્લિ9લક કરો.

12.            આપે પેહલા કરેલ વ્યવહાર જોવા માટે તથા કોઈ વ્યવહાર સુધારવા માટે   યાદી    પર ક્લિ9લક કરવી.

13.          યાદીમાં આપેલા         પર ક્લિ9લક કરવાથી જેતે રેકોર્ડ/ ને સુધારી શકાશે.      જે માત્ર તલાટીના લોગીનથી જ થશે.

14.                   યાદીમાં આપેલા પર ક્લિ9લક કરવાથી જેતે રેકોર્ડ/ ને ર્ડીલીટ કરી શકાશે.      જે માત્ર તલાટીના લોગીનથી જ થશે. 
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 રોકર્ડ /  બેંક વ્યવહાર

              આ વ્યવહારમા પંચાયત માંથી નાણા બેંક માં ભયા) હોય અને જો બેંક માંથી નાણા

        પંચાયત માં લાવ્યા હોય તો તેની વીગત ભરવાની છે.

  વિવગતવાર :.

1.   પહોંચ નંબર :   ઓટો જનેરેટ છે

2.   પહોંચ તારીખ :     વ્યવહાર કયા*ની તારીખ પસંદ કરો

3.   જાવક ખાતું :    જાવક ખાતું પસંદ કરો.
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 રોકર્ડ /  બેંક વ્યવહાર

4.       ખાતા ની યાદી અકાઉન્ટ માસ્ટર પરથી આવશે.

    (દા.ત.:        “ ”      જો રોકર્ડા બેંક માં ભયા* હોય તો રોકર્ડ નહીતો બેંક નું ખાતું પસંદ કરો.)

5.   અંકે રૂહિપયા :     વ્યવહાર ની રકમ લખો.

6.   ચેક નંબર :   ચેક નંબર લખો

7.    આવક ખાતું :    આવક ખાતું પસંદ કરો.

8.  વિવગત :      વ્યવહાર ની વિવગત લખી શકો છો.
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 રોકર્ડ /  બેંક વ્યવહાર

9.           બધી વિવગત ભયા* બાદ ભરેલી વિવગતનો સંગ્રહ કરવા માટે   સંગ્રહ    પર ક્લિ9લક કરો. 

10.સંગ્રહ              પર ક્લિ9લક કરવાથી પહોચ ની હિપ્રન્ટ આવી જશે જેમાં પૈસા ભયા*ની આંકર્ડાકીય માહિહતી હશે.

11.          જો ભરેલી વિવગતનો સંગ્રહ ના કરવો હોય તો    રદ કરવું     પર ક્લિ9લક કરો.

12.            આપે પહેલા કરેલ વ્યવહાર જોવા માટે તથા કોઈ વ્યવહાર સુધારવા માટે   યાદી    પર ક્લિ9લક કરવી.

13.          યાદીમાં આપેલા         પર ક્લિ9લક કરવાથી જેતે રેકોર્ડ/ને સુધારી શકાશે.      જે માત્ર તલાટીના લોગીનથી જ થશે.

14.                   યાદીમાં આપેલા પર ક્લિ9લક કરવાથી જેતે રેકોર્ડ/ને ર્ડીલીટ કરી શકાશે.      જે માત્ર તલાટીના લોગીનથી જ થશે. 
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  ચેક પરત રજીસ્ટર

         આ વ્યવહાર માં તમે પરત કરેલા ચેક નીવિવગત ભરવાની છે.

                      જેમકે જો કોઈ મકાન માલિલક માંગણંુ ભરવા માટે ચેક આપે અને કોઈ કારણસર ચેક પરત કરવો પરે્ડ તો તે આ વ્યવહાર દ્વારા થશે.

  ખાસ નોંધ :            જો માંગણંુ ભરતી વખતે ચેક આપ્યો હોય અને પરત કરવામાં આવશે
 વિવગતવાર :.

1.   પહોંચ નંબર :     માંગણું ભયા* નો પહોચ નંબર

2.   પહોંચ તારીખ :     પહોંચ નંબર પરથી આવી જશે

3.  વિમલકત નંબર,  માવિલકનંુ નામ,    કબજેદાર નંુ નામ :     પહોચ નંબર પરથી આવી જશે

4.  ચેક નંબર,   ચેક ની તારીખ,    બેંક નું નામ ,   શાખા નું નામ,   અંકે રૂહિપયા :     પહોચ નંબર પરથી આવી જશે
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  ચેક પરત રજીસ્ટર

5.           બધી વિવગત ભયા* બાદ ભરેલી વિવગતનો સંગ્રહ કરવા માટે   સંગ્રહ    પર ક્લિ9લક કરો. 

6. સંગ્રહ              પર ક્લિ9લક કરવાથી પહોચ ની હિપ્રન્ટ આવી જશે જેમાં પૈસા ભયા*ની આંકર્ડાકીય માહિહતી હશે.

7.          જો ભરેલી વિવગતનો સંગ્રહ ના કરવો હોય તો    રદ કરવું     પર ક્લિ9લક કરો.

8.            આપે પેહલા કરેલ વ્યવહાર જોવા માટે તથા કોઈ વ્યવહાર સુધારવા માટે   યાદી    પર ક્લિ9લક કરવી.

9.          યાદીમાં આપેલા         પર ક્લિ9લક કરવાથી જેતે રેકોર્ડ/ ને સુધારી શકાશે.      જે માત્ર તલાટીના લોગીનથી જ થશે.

10.                   યાદીમાં આપેલા પર ક્લિ9લક કરવાથી જેતે રેકોર્ડ/ ને ર્ડીલીટ કરી શકાશે.      જે માત્ર તલાટીના લોગીનથી જ થશે. 
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  મકાન ટ્રાન્સફર રજીસ્ટર

                 આ વ્યવહારનો ઉપયોગ મકાન ટ્રાન્સફર વખતે નવા મકાન માલિલક નંુ નામ તથા નવા કબ્જેદારનંુ નામ ઉમેરવા માટે થશે.

         જેની માટે ઠરાવ નંબર અને પહોંચ નંબર હોવો જરૂરી છે.

 વિવગતવાર :.

1.  નંબર :        સંગ્રહ કયા* પછી નંબર ઓટો જનેરેટ થશે

2.   વિમલકત નંબર :   વિમલકત નંબર લખો

3. (    સોસાયટી નંુ નામ ,    જુના માવિલકનંુ નામ ,   જુના કબ્જેદારનંુ નામ) :     વિમલકત નંબર પરથી આવી જશે

4.     નવા માવિલક નંુ નામ :      નવા માવિલક નું નામ લખો



http://www.Gramsuvidha.gujarat.gov.in –   ઈ ગ્રામ વિવશ્વગ્રામ સોસાયટી

  મકાન ટ્રાન્સફર રજીસ્ટર

5.     નવા કબ્જેદાર નંુ નામ :     નવા કબ્જેદાર નું નામ આપો

6.   ઠરાવ નંબર :          મકાન ટ્રાન્સફર માટેની અરજીઆપેલી હોય તેનો ઠરાવ નંબર

7.   ઠરાવ તારીખ :        મકાન ટ્રાન્સફર માટેની અરજીઆપેલી હોય તેની તારીખ

8.   પહોચ નંબર :       મકાન ટ્રાન્સફર માટે ભરેલી રકમનો પહોંચ નંબરઆપો

9.   પહોંચ તારીખ :         મકાન ટ્રાન્સફર માટે ભરેલી રકમનો પહોંચની તારીખ આવી જશે
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  મકાન ટ્રાન્સફર રજીસ્ટર

10.           બધી વિવગત ભયા* બાદ ભરેલી વિવગતનો સંગ્રહ કરવા માટે   સંગ્રહ    પર ક્લિ9લક કરો. 

11.          જો ભરેલી વિવગતનો સંગ્રહ ના કરવો હોય તો    રદ કરવું     પર ક્લિ9લક કરો.

12.            આપે પહેલા કરેલ વ્યવહાર જોવા માટે તથા કોઈ વ્યવહાર સુધારવા માટે   યાદી    પર ક્લિ9લક કરવી.

13.               યાદીમાં આપેલા પર ક્લિ9લક કરવાથી જેતે રેકોર્ડ/ ને સુધારી શકાશે. 

        જે માત્ર તલાટીના લોગીનથી જ થશે.

14.                યાદીમાં આપેલા પર ક્લિ9લક કરવાથી જેતે રેકોર્ડ/ ને ર્ડીલીટ કરી શકાશે. 

        જે માત્ર તલાટીના લોગીનથી જ થશે.



http://www.Gramsuvidha.gujarat.gov.in –   ઈ ગ્રામ વિવશ્વગ્રામ સોસાયટી

 આવક રજીસ્ટર

                 આ રજીસ્ટરનો ઉપયોગ પંચાયત માં આવતા કોઈ પણ પ્રકાર ના કાગળ કે ટપાલ ની વિવગત નોંધવા માટે થશે.

 વિવગતવાર :.

1.   આવક નંબર :        સંગ્રહ કયા* પછી નંબર ઓટો જનેરેટ થશે

2.     આવક તારીખ :        કાગળ કે ટપાલ આવ્યા ની તારીખ

3.  મોકલનાર :      ટપાલ કે કાગળ મોકલનાર નું નામ

4.  સ્થળ :           ટપાલ કે કાગળ જ્યાંથી આવી હોય તે ગામ કે શહેરનુ નામ

5.  વિવગત :        ટપાલ કે કાગળ ની વિવગત ભરવાની છે



http://www.Gramsuvidha.gujarat.gov.in –   ઈ ગ્રામ વિવશ્વગ્રામ સોસાયટી

 આવક રજીસ્ટર

6.    મોકલનાર નો નંબર :     મોકલનાર નો મોબાઈલ નંબર લખવો

7.  તારીખ :        ટપાલ કે કાગળ ની જવાબઆપવાની તારીખ લખવી

8.   છેલ્લી તારીખ :         ટપાલ કે કાગળ ની જવાબઆપવાની છેલ્લી તારીખ લખવી

9.   ફાઈલ :              કાગળ કે ટપાલ નો સંગ્રહ કયી ફાઈલ માં કરવાનો છે તે ફાઈલ નંુ નામ

10.           બધી વિવગત ભયા* બાદ ભરેલી વિવગતનો સંગ્રહ કરવા માટે   સંગ્રહ    પર ક્લિ9લક કરો. 

11.          જો ભરેલી વિવગતનો સંગ્રહ ના કરવો હોય તો    રદ કરવું     પર ક્લિ9લક કરો.

12.            આપે પહેલા કરેલ વ્યવહાર જોવા માટે તથા કોઈ વ્યવહાર સુધારવા માટે   યાદી    પર ક્લિ9લક કરવી.
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 આવક રજીસ્ટર

13.          યાદીમાં આપેલા         પર ક્લિ9લક કરવાથી જેતે રેકોર્ડ/ ને સુધારી શકાશે.      જે માત્ર તલાટીના લોગીનથી જ થશે.

14.                   યાદીમાં આપેલા પર ક્લિ9લક કરવાથી જેતે રેકોર્ડ/ ને ર્ડીલીટ કરી શકાશે.      જે માત્ર તલાટીના લોગીનથી જ થશે. 
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 જાવક રજીસ્ટર

                 આરજીસ્ટરનો ઉપયોગ પંચાયત માંથી જતા કોઈ પણ પ્રકાર ના કાગળ અથવા ટપાલ ની વિવગત નોંધવા માટે થશે.

 વિવગતવાર :.

1.   જાવક નંબર :        સંગ્રહ કયા* પછી નંબર ઓટો જનેરેટ થશે

2.    જાવક તારીખ :       કાગળ કે ટપાલ મોકલ્યાની તારીખ

3.   કોને મોકલ્યું :         ટપાલ કે કાગળ કોને મોકલી રહ્યા છો તેનંુ નામ

4.  સ્થળ :           ટપાલ કે કાગળ જ્યાં મોકલવાની હોય તે ગામ કે શહેરનુ નામ

5.  વિવગત :        ટપાલ કે કાગળ ની વિવગત ભરવાની છે
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 જાવક રજીસ્ટર

6.   મેળવનારનો નંબર :          કાગળ કે ટપાલ જેને મળવાની હોત તેનો મોબાઈલ નંબર લખવો

7.  તારીખ :        ટપાલ કે કાગળ નો જવાબ લેવાની તારીખ લખવી

8.   છેલ્લી તારીખ :         ટપાલ કે કાગળ નો જવાબ લેવાની છેલ્લી તારીખ લખવી

9.   ફાઈલ :              કાગળ કે ટપાલ નો સંગ્રહ કયી ફાઈલ માં કરવાનો છે તે ફાઈલ નંુ નામ

10.   મોકલવાનો પ્રકાર :     ટપાલ મોકલવાનો પ્રકાર

     દા.  ત :    ટપાલ કે કાગળ પોસ્ટ,         રેલ્વે કે સ્પીર્ડ પોસ્ટ દ્વારા મોકલ્યું છે તે લખવું.

11.  ટીકીટ રૂ. :              જો ટપાલ કે પોસ્ટ માં કોઈ પ્રકારનો ખચ* થયો હોય તો તે લખવો
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 જાવક રજીસ્ટર

12.           બધી વિવગત ભયા* બાદ ભરેલી વિવગતનો સંગ્રહ કરવા માટે   સંગ્રહ    પર ક્લિ9લક કરો. 

13.          જો ભરેલી વિવગતનો સંગ્રહ ના કરવો હોય તો    રદ કરવંુ     પર ક્લિ9લક કરો.

14.            આપે પહેલા કરેલ વ્યવહાર જોવા માટે તથા કોઈ વ્યવહાર સુધારવા માટે   યાદી    પર ક્લિ9લક કરવી.

15.               યાદીમાં આપેલા પર ક્લિ9લક કરવાથી જેતે રેકોર્ડ/ ને સુધારી શકાશે. 

         જે માત્ર તલાટીના લોગીનથી જ થશે.

16.                યાદીમાં આપેલા પર ક્લિ9લક કરવાથી જેતે રેકોર્ડ/ ને ર્ડીલીટ કરી શકાશે. 

        જે માત્ર તલાટીના લોગીનથી જ થશે.
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  આવક નો દાખલો

      આઆવકનો દાખલો વિપ્રન્ટ કરવા માટે છે.

              જેમાં આપેલી વિવગતો ભરીને વિપ્રન્ટ સંગ્રહ પર ક્લિક્લક કરશો એટલે દાખલા ની વિપ્રન્ટ નીકળી જશે.

1.              બધી વિવગત ભયા* બાદ ભરેલી વિવગતનો સંગ્રહ કરવા તથા હિપ્રન્ટ કરવા માટે   સંગ્રહ    પર ક્લિ9લક કરો. 

2.          જો ભરેલી વિવગતનો સંગ્રહ ના કરવો હોય તો     રદ કરવું    પર ક્લિ9લક કરો.

3.            આપે પહેલા કરેલ વ્યવહાર જોવા માટે તથા કોઈ વ્યવહાર સુધારવા માટે   યાદી    પર ક્લિ9લક કરવી.
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  આવક નો દાખલો

4.          યાદીમાં આપેલા         પર ક્લિ9લક કરવાથી જેતે રેકોર્ડ/ ને સુધારી શકાશે.      જે માત્ર તલાટીના લોગીનથી જ થશે.

5.                   યાદીમાં આપેલા પર ક્લિ9લક કરવાથી જેતે રેકોર્ડ/ ને ર્ડીલીટ કરી શકાશે.      જે માત્ર તલાટીના લોગીનથી જ થશે. 

6.                     યાદીમાં આપેલા પર ક્લિ9લક કરવાથી જુના કોઈ વ્યવહાર ની હિપ્રન્ટ કરી સકશો.  
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  રહેઠાણ નો દાખલો

      આ રહેઠાણનો દાખલો વિપ્રન્ટ કરવા માટે છે.

              જેમાં આપેલી વિવગતો ભરીને વિપ્રન્ટ સંગ્રહ પર ક્લિક્લક કરશો એટલે દાખલા ની વિપ્રન્ટ નીકળી જશે.

1.              બધી વિવગત ભયા* બાદ ભરેલી વિવગતનો સંગ્રહ કરવા તથા હિપ્રન્ટ કરવા માટે   સંગ્રહ    પર ક્લિ9લક કરો. 

2.          જો ભરેલી વિવગતનો સંગ્રહ ના કરવો હોય તો     રદ કરવું    પર ક્લિ9લક કરો.

3.            આપે પહેલા કરેલ વ્યવહાર જોવા માટે તથા કોઈ વ્યવહાર સુધારવા માટે   યાદી    પર ક્લિ9લક કરવી.
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  રહેઠાણ નો દાખલો

4.          યાદીમાં આપેલા         પર ક્લિ9લક કરવાથી જેતે રેકોર્ડ/ ને સુધારી શકાશે.      જે માત્ર તલાટીના લોગીનથી જ થશે.

5.                   યાદીમાં આપેલા પર ક્લિ9લક કરવાથી જેતે રેકોર્ડ/ ને ર્ડીલીટ કરી શકાશે.      જે માત્ર તલાટીના લોગીનથી જ થશે. 

6.                     યાદીમાં આપેલા પર ક્લિ9લક કરવાથી જુના કોઈ વ્યવહાર ની હિપ્રન્ટ કરી સકશો.  
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  રહેઠાણ નો દાખલો

           આ વ્યવહાર નો ઉપયોગ કોઈપણ પ્રકાર નો દાખલો વિપ્રન્ટ કારવા માટે થશે.

  જેમાં શ્રી ,           વિવર્ષય તથા નોંધઆપે જે લખવી હોય તે આપી શકાશે.

1.              બધી વિવગત ભયા* બાદ ભરેલી વિવગતનો સંગ્રહ કરવા તથા હિપ્રન્ટ કરવા માટે   સંગ્રહ    પર ક્લિ9લક કરો. 

2.          જો ભરેલી વિવગતનો સંગ્રહ ના કરવો હોય તો     રદ કરવંુ    પર ક્લિ9લક કરો.

3.            આપે પહેલા કરેલ વ્યવહાર જોવા માટે તથા કોઈ વ્યવહાર સુધારવા માટે   યાદી    પર ક્લિ9લક કરવી.
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દાખલો

4.          યાદીમાં આપેલા         પર ક્લિ9લક કરવાથી જેતે રેકોર્ડ/ ને સુધારી શકાશે.      જે માત્ર તલાટીના લોગીનથી જ થશે.

5.                   યાદીમાં આપેલા પર ક્લિ9લક કરવાથી જેતે રેકોર્ડ/ ને ર્ડીલીટ કરી શકાશે.      જે માત્ર તલાટીના લોગીનથી જ થશે. 

6.                     યાદીમાં આપેલા પર ક્લિ9લક કરવાથી જુના કોઈ વ્યવહાર ની હિપ્રન્ટ કરી સકશો.  
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  પકિરવાર ની માવિહતી

       આ વ્યવહાર માં પકિરવારની દરેક માવિહતી ભરવાની રેહશે.        જેમાં દરેક સભ્યો ની બધી વિવગત ભરવાની રેહશે.

1. જીલ્લો/  તાલુકા /  ગામ :   પહેલેથી આવી જશે.

   ઘરના વર્ડા ની વિવગત

1.  નામ ,   હિપતાનંુ નામ ,   માતાનું નામ ,      લિલંગ વગેરે વિવગત ભરવાની રેહશે .

2.                ત્યારબાદ નીચે આપેલા નામ તથા તેની વિવગત માં ઘર ના દરેક સભ્ય ની માહિહતી ભરવાની છે.

3.                સભ્યની વિવગત ભયા* બાદ ઉમેરવા માટે પ્લસ પર ક્લિ9લક કરો.                 અને જો ભરેલી વિવગત ને ઉમેરવી ના હોય તો પર ક્લિ9લક કરો.`+ X̀
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  પકિરવાર ની માવિહતી

4.           બધી વિવગત ભયા* બાદ ભરેલી વિવગતનો સંગ્રહ કરવા માટે   સંગ્રહ    પર ક્લિ9લક કરો. 

5.          જો ભરેલી વિવગતનો સંગ્રહ ના કરવો હોય તો    રદ કરવંુ     પર ક્લિ9લક કરો.

6.            આપે પહેલા કરેલ વ્યવહાર જોવા માટે તથા કોઈ વ્યવહાર સુધારવા માટે   યાદી    પર ક્લિ9લક કરવી.

7.               યાદીમાં આપેલા પર ક્લિ9લક કરવાથી જેતે રેકોર્ડ/ ને સુધારી શકાશે. 

     જે માત્ર તલાટીના લોગીનથી જ થશે.

8.                યાદીમાં આપેલા પર ક્લિ9લક કરવાથી જેતે રેકોર્ડ/ ને ર્ડીલીટ કરી શકાશે. 

     જે માત્ર તલાટીના લોગીનથી જ થશે.
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  પકિરવાર ની માવિહતી

          આ વ્યવહારમાં પંચાયતની માલિલકીની જેટલી વિમલકત છે તેની વિવગત ભરવાની છે.

       જેમકે પંચાયતની માલિલકી હેઠળઆવતી ગામની શાળા ,  પાણીની ટાંકી, મંકિદર,  તળાવ , રે્ડમ, બાગ-  બગીચો વગેરે.

 



કર  ના રીપોટ+
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માંગણા-વસુલાત-  બાકી રજીસ્ટર

1.     વિમલકત થી વિમલકત સુધી :                    આ વિવકલ્પ દ્વારા આપ કોઈ એક વિમલકત નંબર થી કોઈ એક વિમલકત નંબર સુધીનો કિરપોટ/ જોવો હોય તેની માટે છે.         

              વિમલકત થી માં તમારે જે વિમલકત નંબર થી કિરપોટ/ જોઈતો હોય તે વિમલકત નંબર આપો.

1.           વિમલકત સુધી માં તમારે હિપ્રન્ટ કરવાની છેલ્લી વિમલકત નો નંબર આપો.

      ત્યારબાદ   પ્રકિ`યા    પર ક્લિ9લક કરો.      જેથી વિમલકત પ્રમાણે કિરપોટ/ આવી જશે.            જ્યાં તમારે ર્ડાબી બાજુ એઆપેલા હિપ્રન્ટ બટન પરથી હિપ્રન્ટ કરવાના

રેહશે.
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માંગણા-વસુલાત-  બાકી રજીસ્ટર

2.   સોસાયટીનંુ નામ :                   આ વિવકલ્પ દ્વારા આપ જેતે સોસાયટી પસંદ કરી તેની બધી વિમલકતનો કિરપોટ/ બીલ એક સાથે હિપ્રન્ટ કરી શકો છો. 

3.  ત્યારબાદ   પ્રકિ`યા    પર ક્લિ9લક કરો.         જેથી વિમલકત ના માંગણા બીલ વિમલકત પ્રમાણે આવી જશે.         જ્યાં તમારે ર્ડાબી બાજુ એઆપેલા હિપ્રન્ટ બટન

   પરથી હિપ્રન્ટ કરવાના રેહશે.

         જો ભરેલી વિવગત ને રદ કરવા માંગતા હોય તો    રદ કરવંુ     પર ક્લિક્લક કરો.
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માંગણા-વસુલાત-  બાકી રજીસ્ટર
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 આકારણી રજીસ્ટર

1.     વિમલકત થી વિમલકત સુધી :                    આ વિવકલ્પ દ્વારા આપ કોઈ એક વિમલકત નંબર થી કોઈ એક વિમલકત નંબર સુધીનો કિરપોટ/ જોવો હોય તેની માટે છે.         

              વિમલકત થી માં તમારે જે વિમલકત નંબર થી કિરપોટ/ જોઈતો હોય તે વિમલકત નંબર આપો.

1.           વિમલકત સુધી માં તમારે હિપ્રન્ટ કરવાની છેલ્લી વિમલકત નો નંબર આપો.

      ત્યારબાદ   પ્રકિ`યા    પર ક્લિ9લક કરો.      જેથી વિમલકત પ્રમાણે કિરપોટ/ આવી જશે.            જ્યાં તમારે ર્ડાબી બાજુ એઆપેલા હિપ્રન્ટ બટન પરથી હિપ્રન્ટ કરવાના

રેહશે.
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 આકારણી રજીસ્ટર

2.      એક થી વધુ વિમલકત માટે :                  આ વિવકલ્પ દ્વારા આપ તમારી પસંદગી ની વિમલકતો ના નંબર આપી ને તેનો કિરપોટ/ હિપ્રન્ટ કરી શકો છો.    આપેલ બોક્ષ માં

  વિમલકત નંબર લાખો.

          ઉદાહરણ તરીકે : ૧,૫,૬,૪૮,૧૨૨૫

  ખાસ નોંધ :             વિમલકત નંબર આપતી વખતે પહેલી મીલકત નંબરના પહેલા અને છેલ્લી વિમલકત નંબરના

      પછી ક્યારેય  , (કોમાં)  કરવો નહિહ.

 ત્યારબાદ   પ્રકિ`યા    પર ક્લિ9લક કરો.      જેથી વિમલકત પ્રમાણે કિરપોટ/ આવી જશે.            જ્યાં તમારે ર્ડાબી બાજુ એઆપેલા હિપ્રન્ટ બટન પરથી હિપ્રન્ટ કરવાના રેહશે.
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 આકારણી રજીસ્ટર

3.   સોસાયટીનું નામ :                   આ વિવકલ્પ દ્વારા આપ જેતે સોસાયટી પસંદ કરી તેની બધી વિમલકતનો કિરપોટ/ બીલ એક સાથે હિપ્રન્ટ કરી શકો છો.

4.  ત્યારબાદ   પ્રકિ`યા    પર ક્લિ9લક કરો.         જેથી વિમલકત ના માંગણા બીલ વિમલકત પ્રમાણે આવી જશે.         જ્યાં તમારે ર્ડાબી બાજુ એઆપેલા હિપ્રન્ટ બટન

   પરથી હિપ્રન્ટ કરવાના રેહશે.

         જો ભરેલી વિવગત ને રદ કરવા માંગતા હોય તો    રદ કરવું     પર ક્લિક્લક કરો.
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 આકારણી રજીસ્ટર
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 માંગણા રજીસ્ટર

1.     વિમલકત થી વિમલકત સુધી :                    આ વિવકલ્પ દ્વારા આપ કોઈ એક વિમલકત નંબર થી કોઈ એક વિમલકત નંબર સુધીનો કિરપોટ/ જોવો હોય તેની માટે છે.         

              વિમલકત થી માં તમારે જે વિમલકત નંબર થી કિરપોટ/ જોઈતો હોય તે વિમલકત નંબર આપો.

1.           વિમલકત સુધી માં તમારે હિપ્રન્ટ કરવાની છેલ્લી વિમલકત નો નંબર આપો.

      ત્યારબાદ   પ્રકિ`યા    પર ક્લિ9લક કરો.      જેથી વિમલકત પ્રમાણે કિરપોટ/ આવી જશે.            જ્યાં તમારે ર્ડાબી બાજુ એઆપેલા હિપ્રન્ટ બટન પરથી હિપ્રન્ટ કરવાના

રેહશે.
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 માંગણા રજીસ્ટર

2.   સોસાયટીનંુ નામ :                   આ વિવકલ્પ દ્વારા આપ જેતે સોસાયટી પસંદ કરી તેની બધી વિમલકતનો કિરપોટ/ બીલ એક સાથે હિપ્રન્ટ કરી શકો છો.    આં વિવકલ્પ ને

        વાપરવા માટે પર ક્લિ9લક કરો.

     ત્યારબાદ   પ્રકિ`યા    પર ક્લિ9લક કરો.      જેથી વિમલકત પ્રમાણે કિરપોટ/ આવી જશે.            જ્યાં તમારે ર્ડાબી બાજુ એઆપેલા હિપ્રન્ટ બટન પરથી હિપ્રન્ટ કરવાના

રેહશે.

         જો ભરેલી વિવગત ને રદ કરવા માંગતા હોય તો    રદ કરવંુ     પર ક્લિક્લક કરો.
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 માંગણા રજીસ્ટર
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 વસુલાત રજીસ્ટર

1.     વિમલકત થી વિમલકત સુધી :                    આ વિવકલ્પ દ્વારા આપ કોઈ એક વિમલકત નંબર થી કોઈ એક વિમલકત નંબર સુધીનો કિરપોટ/ જોવો હોય તેની માટે છે. 

                      વિમલકત થી માં તમારે જે વિમલકત નંબર થી કિરપોટ/ જોઈતો હોય તે વિમલકત નંબર આપો.

1.           વિમલકત સુધી માં તમારે હિપ્રન્ટ કરવાની છેલ્લી વિમલકત નો નંબર આપો.

      ત્યારબાદ   પ્રકિ`યા    પર ક્લિ9લક કરો.      જેથી વિમલકત પ્રમાણે કિરપોટ/ આવી જશે.            જ્યાં તમારે ર્ડાબી બાજુ એઆપેલા હિપ્રન્ટ બટન પરથી હિપ્રન્ટ કરવાના

રેહશે.
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 વસુલાત રજીસ્ટર

2.   સોસાયટીનંુ નામ :                   આ વિવકલ્પ દ્વારા આપ જેતે સોસાયટી પસંદ કરી તેની બધી વિમલકતનો કિરપોટ/ બીલ એક સાથે હિપ્રન્ટ કરી શકો છો.

 ત્યારબાદ   પ્રકિ`યા    પર ક્લિ9લક કરો.      જેથી વિમલકત પ્રમાણે કિરપોટ/ આવી જશે.            જ્યાં તમારે ર્ડાબી બાજુ એઆપેલા હિપ્રન્ટ બટન પરથી હિપ્રન્ટ કરવાના રેહશે.

         જો ભરેલી વિવગત ને રદ કરવા માંગતા હોય તો    રદ કરવંુ     પર ક્લિક્લક કરો.
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 વસુલાત રજીસ્ટર
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 બાકી રજીસ્ટર

1.     વિમલકત થી વિમલકત સુધી :                    આ વિવકલ્પ દ્વારા આપ કોઈ એક વિમલકત નંબર થી કોઈ એક વિમલકત નંબર સુધીનો કિરપોટ/ જોવો હોય તેની માટે છે. 

                      વિમલકત થી માં તમારે જે વિમલકત નંબર થી કિરપોટ/ જોઈતો હોય તે વિમલકત નંબર આપો.

1.           વિમલકત સુધી માં તમારે હિપ્રન્ટ કરવાની છેલ્લી વિમલકત નો નંબર આપો.

      ત્યારબાદ   પ્રકિ`યા    પર ક્લિ9લક કરો.      જેથી વિમલકત પ્રમાણે કિરપોટ/ આવી જશે.            જ્યાં તમારે ર્ડાબી બાજુ એઆપેલા હિપ્રન્ટ બટન પરથી હિપ્રન્ટ કરવાના

રેહશે.

.
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 બાકી રજીસ્ટર

2.   સોસાયટીનું નામ :                   આ વિવકલ્પ દ્વારા આપ જેતે સોસાયટી પસંદ કરી તેની બધી વિમલકતનો કિરપોટ/ બીલ એક સાથે હિપ્રન્ટ કરી શકો છો.

3.  ત્યારબાદ   પ્રકિ`યા    પર ક્લિ9લક કરો.      જેથી વિમલકત પ્રમાણે કિરપોટ/ આવી જશે.            જ્યાં તમારે ર્ડાબી બાજુ એઆપેલા હિપ્રન્ટ બટન પરથી હિપ્રન્ટ કરવાના

રેહશે.

         જો ભરેલી વિવગત ને રદ કરવા માંગતા હોય તો    રદ કરવું     પર ક્લિક્લક કરો.



http://www.Gramsuvidha.gujarat.gov.in –   ઈ ગ્રામ વિવશ્વગ્રામ સોસાયટી

 બાકી રજીસ્ટર
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 માલિસક પત્રક

૧.  મહિહનો :            જે મહિહના નું માશિસક પત્રક જોઈતું હોય તે મહિહનો પસંદ કરો

       ત્યારબાદ  પ્રકિ`યા    પર ક્લિ9લક કરો. 

         જો ભરેલી વિવગત ને રદ કરવા માંગતા હોય તો    રદ કરવંુ     પર ક્લિક્લક કરો.
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 માલિસક પત્રક
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  મકાન ટ્રાન્સફર રજીસ્ટર

૧.  મહિહનો :            જે મહિહના નંુ ટ્રાન્સફર રજીસ્ટર જોઈતું હોય તે મહિહનો પસંદ કરો

       ત્યારબાદ  પ્રકિ`યા    પર ક્લિ9લક કરો. 

         જો ભરેલી વિવગત ને રદ કરવા માંગતા હોય તો    રદ કરવું     પર ક્લિક્લક કરો.
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  મકાન ટ્રાન્સફર રજીસ્ટર



 અકાઉન્ટ રીપોટ+
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  જાવક ખચા) રજીસ્ટર

૧.     તારીખ થી તારીખ સુધી :               જે તારીખ થી જે તારીખ સુધી નો રીપોટ/ જોવો હોય તે પસંદ કરો.

       ત્યારબાદ  પ્રકિ`યા    પર ક્લિ9લક કરો. 

         જો ભરેલી વિવગત ને રદ કરવા માંગતા હોય તો    રદ કરવંુ     પર ક્લિક્લક કરો.
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  જાવક ખચા) રજીસ્ટર
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રોજમેળ

૧. તારીખ:        જે તારીખનો રીપોટ/ જોવો હોય તે પસંદ કરો.

       ત્યારબાદ  પ્રકિ`યા    પર ક્લિ9લક કરો. 

         જો ભરેલી વિવગત ને રદ કરવા માંગતા હોય તો    રદ કરવું     પર ક્લિક્લક કરો.
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રોજમેળ
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 વસુલાત રજીસ્ટર

1.     તારીખ થી તારીખ સુધી :               જે તારીખ થી જે તારીખ સુધી નો રીપોટ/ જોવો હોય તે પસંદ કરો.

2.  ખાતંુ : કેશ/     બેંક નંુ ખાતું પસંદ કરો

       ત્યારબાદ  પ્રકિ`યા    પર ક્લિ9લક કરો. 

         જો ભરેલી વિવગત ને રદ કરવા માંગતા હોય તો    રદ કરવંુ     પર ક્લિક્લક કરો.
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 વસુલાત રજીસ્ટર
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  નાણાનું વાર્ષિર્ષbક વગcકરણ

1.  આવક /  જાવક :           આવક કે જાવક નો રીપોટ/ જોવો હોય તે પસંદ કરો.

2.         જે મહિહના નો કિરપોટ/ જોવો છે તે પસંદ કરો.

       ત્યારબાદ  પ્રકિ`યા    પર ક્લિ9લક કરો. 

         જો ભરેલી વિવગત ને રદ કરવા માંગતા હોય તો    રદ કરવંુ     પર ક્લિક્લક કરો.
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  નાણાનું વાર્ષિર્ષbક વગcકરણ
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 આવક /  જાવક રજીસ્ટર

1.     તારીખ થી તારીખ સુધી :               જે તારીખ થી જે તારીખ સુધી નો રીપોટ/ જોવો હોય તે પસંદ કરો.

       ત્યારબાદ  પ્રકિ`યા    પર ક્લિ9લક કરો. 

         જો ભરેલી વિવગત ને રદ કરવા માંગતા હોય તો    રદ કરવંુ     પર ક્લિક્લક કરો.
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 આવક /  જાવક રજીસ્ટર
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 રેવન્યુ રજીસ્ટર

1.     તારીખ થી તારીખ સુધી :               જે તારીખ થી જે તારીખ સુધી નો રીપોટ/ જોવો હોય તે પસંદ કરો

2.  અંકે રૂ. :          અહિહયા તમારે કેટલા રૂહિપયા સુધીની પહોચ જોઈએ છે તે ભરો

       ત્યારબાદ  પ્રકિ`યા    પર ક્લિ9લક કરો. 

         જો ભરેલી વિવગત ને રદ કરવા માંગતા હોય તો    રદ કરવંુ     પર ક્લિક્લક કરો.



http://www.Gramsuvidha.gujarat.gov.in –   ઈ ગ્રામ વિવશ્વગ્રામ સોસાયટી

 રેવન્યુ રજીસ્ટર
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 બેંક રજીસ્ટર

1.     તારીખ થી તારીખ સુધી :               જે તારીખ થી જે તારીખ સુધી નો રીપોટ/ જોવો હોય તે પસંદ કરો

2.   બેંક પસંદ કરો

       ત્યારબાદ  પ્રકિ`યા    પર ક્લિ9લક કરો. 

         જો ભરેલી વિવગત ને રદ કરવા માંગતા હોય તો    રદ કરવંુ     પર ક્લિક્લક કરો.
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 બેંક રજીસ્ટર
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  આવક ની તારીજ

1.     તારીખ થી તારીખ સુધી :               જે તારીખ થી જે તારીખ સુધી નો રીપોટ/ જોવો હોય તે પસંદ કરો

       ત્યારબાદ  પ્રકિ`યા    પર ક્લિ9લક કરો. 

         જો ભરેલી વિવગત ને રદ કરવા માંગતા હોય તો    રદ કરવંુ     પર ક્લિક્લક કરો.
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  આવક ની તારીજ
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 ખાતાનો ઉતારો

1.     તારીખ થી તારીખ સુધી :               જે તારીખ થી જે તારીખ સુધી નો રીપોટ/ જોવો હોય તે પસંદ કરો

2.  ખાતંુ :         જે ખાતા નો ઉતારો જોઈતો હોય તે પસંદ કરો

       ત્યારબાદ  પ્રકિ`યા    પર ક્લિ9લક કરો. 

         જો ભરેલી વિવગત ને રદ કરવા માંગતા હોય તો    રદ કરવું     પર ક્લિક્લક કરો.
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 ખાતાનો ઉતારો
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  આવક રજીસ્ટર પત્ર

1.     તારીખ થી તારીખ સુધી :               જે તારીખ થી જે તારીખ સુધી નો રીપોટ/ જોવો હોય તે પસંદ કરો

       ત્યારબાદ  પ્રકિ`યા    પર ક્લિ9લક કરો. 

         જો ભરેલી વિવગત ને રદ કરવા માંગતા હોય તો    રદ કરવંુ     પર ક્લિક્લક કરો.
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  આવક રજીસ્ટર પત્ર
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  જાવક રજીસ્ટર પત્ર

1.     તારીખ થી તારીખ સુધી :               જે તારીખ થી જે તારીખ સુધી નો રીપોટ/ જોવો હોય તે પસંદ કરો

       ત્યારબાદ  પ્રકિ`યા    પર ક્લિ9લક કરો. 

         જો ભરેલી વિવગત ને રદ કરવા માંગતા હોય તો    રદ કરવું     પર ક્લિક્લક કરો.
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  જાવક રજીસ્ટર પત્ર



 વ્યવસાય વેરો
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         ગામ ને લગતા તમામ વ્યવસાય ની માહિહતી અહિહયાં ભરવાની રેહશે.

   જેની ઉપરથી નમુના નં.         ૩ અને નમુના નં ૫ નીકળશે અને તેની ચુકવણીની    માહિહતી પણ બતાવી શકાશે.

          આચુકવણી પરથી વ્યવસાય વેરાને લગતા તમામ કિરપોટ/ પણ મેળવી શકાશે
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 નમુનો -  ૩

          નમુના ૩ માં સૌપ્રથમ અરજદારનું નામ અને તેના વ્યસાય ની

  માહિહતી ભરવાની છે.

 વિવગતવાર :

1.  `મ નં. :     પંચાયત પ્રમાણે આપમેળે આવી જશે.

2. વ્યવસાય/  વ્યાપાર /  ધંધો :      કંપનીનંુ નામ કે વ્યવસાય નંુ

નામ.

3.  સરનામું : વ્યવસાય/  વ્યાપાર /    ધંધા નંુ સરનામું લખવું.
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 નમુનો -  ૩

  ત્યારબાદ નીચે “    ”માત્ર કચેરીના ઉપયોગ માટે     માં જરૂરી વિવગતો ભરો.

 વિવગતવાર : 

1.    નોંધણી પ્રમાણપત્રક નંબર :       અહી વ્યવસાય નો નોંધણી નંબર લખો

2.     ભરવા યોગ્ય વેરાની રકમ :       વ્યવસાય ને લાગુ પર્ડતી વેરાની રકમ ભરો

3.     પાછલી ભરવા યોગ્ય રકમ :           જોઆ વ્યવસાય ની પાછલી બાકી નીકળતી હોય તો તેની રકમ

4.      પાછલી ભરવા યોગ્ય વ્યાજની રકમ :            જો આ વ્યવસાય ની પાછલી વ્યાજ ની રકમ નીકળતી હોય તો ભરવી

5.       કઈ તારીખ સુધી ભરવાની છે તે :    વેરો ભરવાની છેલ્લી તારીખ.

6.   વધારાની નોંધ :     કોઈ નોંધ લખવી હોય તો
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 નમુનો -  ૩

4.           બધી વિવગત ભયા* બાદ ભરેલી વિવગતનો સંગ્રહ કરવા માટે   સંગ્રહ    પર ક્લિ9લક કરો. 

5.          જો ભરેલી વિવગતનો સંગ્રહ ના કરવો હોય તો    રદ કરવંુ     પર ક્લિ9લક કરો.

6.            આપે પહેલા કરેલ વ્યવહાર જોવા માટે તથા કોઈ વ્યવહાર સુધારવા માટે   યાદી    પર ક્લિ9લક કરવી.

7.               યાદીમાં આપેલા પર ક્લિ9લક કરવાથી જેતે રેકોર્ડ/ ને સુધારી શકાશે.      જે માત્ર તલાટીના લોગીનથી જ થશે.

8.                યાદીમાં આપેલા પર ક્લિ9લક કરવાથી જેતે રેકોર્ડ/ ને ર્ડીલીટ કરી શકાશે. 

        જે માત્ર તલાટીના લોગીનથી જ થશે.
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 નમુનો -૫

નમુના-                  ૫ માં રજીસ્ટર કરેલા વ્યવસાય માં કામે રેહનારા ની સંખ્યા અને તેને દરમવિહને લાગુ પર્ડતા વેરાની માવિહતી લખવી.     જેના પરથી ભરવા પાત્ર

    કુલ વેરાની રકમઆવી જશે.
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 નમુનો -૫

 વિવગતવાર : 

1.    રજીસ્ટે્રશન પ્રમાણપત્રક નંબર :      અહી વ્યવસાયનો નોંધણી નંબર લખો

 (      નંબર ભરવાથી બાકીની વિવગતઆવી જશે.)

2.    જે મવિહના માટે નમુના-         ૫ ભરવાની હોય એ મવિહનો અને વર્ષ) પસંદ કરો.
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 નમુનો -૫

1.         અહી માશિસક પગાર મુજબ કામે રહેનારા ની સંખ્યા ભરવી

1. (૨)     માં કામે રહેનારાઓની સંખ્યા :      પગાર મુજબ કેટલા કામે રહેનારાઓની સંખ્યા.

2. (૩)          માં જેટલા કામેરેહનારા પર વેરો ના ગણવાનો હોય તેની સંખ્યા

3. (૪)         માં ટોટલ કેટલા પર વેરો ગણવાનો છે આવી જશે

4. (૫)        માં કામે રહેનાર ની દર મવિહનાના વેરાની રકમ

5. (૬)         માં માલિસક પગાર મુજબ કપટ વેરાની રકમઆવી જશે.

6.         નીચે કુલ કેટલી રકમ વસુલવાની છે તે આવી જશે.



વ્યવહાર
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 ચુકવણી રસીદ

      વ્યવહારના મેનુ માંથી ચુકવણી રશીદ પસંદ કરો.

  અહિહયાં આપર્ડે ફોમ)-૩   ની ચુકવણી જોઈશું.
 વિવગતવાર :

 નંબર :    આપમેળે આવી જશે

 તારીખ :     રકમ ભયા* ની તારીખ આપો

આર.સી(ફોમ)-૩) :  ફોમ* -            ૩ ની સામે આવેલા પર ક્લિ9લક કરો.
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 ચુકવણી રસીદ

૪.    રજીસ્ટે્રશન પ્રમાણપત્રક નંબર :      અહી વ્યવસાયનો નોંધણી નંબર લખો

      નંબરઆપવાથી તેની બધી વિવગતઆવી જશે.

(      જેમાં કામે રાખનાર નંુ નામ , સરનામંુ,   પાછલી બાકી ,    ચાલુ બાકી ,   ચાલુ વ્યાજ ,         પાછલુ વ્યાજ અને કુલ બાકી જેવી વિવગતો આવી જશે.)



http://www.Gramsuvidha.gujarat.gov.in –   ઈ ગ્રામ વિવશ્વગ્રામ સોસાયટી

 ચુકવણી રસીદ

૫.   પાછલી ચૂકવેલ : 

 બાકી :      માં પાછલી વસુલેલી રકમ લખો.

(       પાછલી બાકી કરતા વધારે લખી શકાશે નવિહ.)

 વ્યાજ :       માં પાછલી વસુલેલી વ્યાજ ની રકમ લખો.

(        પાછલી વ્યાજ બાકી કરતા વધારે લખી શકાશે નવિહ.)`
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 ચુકવણી રસીદ

  ચાલુ ચૂકવેલ : 

બાકી :     માં ચાલુ વસુલેલી રકમ લખો.

(       ચાલુ બાકી કરતા વધારે લખી શકાશે નવિહ.)

 વ્યાજ :        માં ચાલુ વસુલેલી વ્યાજ ની રકમ લખો.

(        ચાલુ વ્યાજ બાકી કરતા વધારે લખી શકાશે નવિહ.)



http://www.Gramsuvidha.gujarat.gov.in –   ઈ ગ્રામ વિવશ્વગ્રામ સોસાયટી

 ચુકવણી રસીદ

           બધી વિવગત ભયા) બાદ નીચે કુલ વસુલાત અને કુલ બાકી આવી જશે

  ચૂકવવાનો પ્રકાર :         વસુલાત રોકર્ડ છે કે ચેક માં તે પસંદ કરો

(         જો ચેક હોય તો તેની વિવગત ભરવી જરૂરી છે)
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 ચુકવણી રસીદ

4.           બધી વિવગત ભયા* બાદ ભરેલી વિવગતનો સંગ્રહ કરવા માટે   સંગ્રહ    પર ક્લિ9લક કરો. 

5.          જો ભરેલી વિવગતનો સંગ્રહ ના કરવો હોય તો    રદ કરવંુ     પર ક્લિ9લક કરો.

6.            આપે પહેલા કરેલ વ્યવહાર જોવા માટે તથા કોઈ વ્યવહાર સુધારવા માટે   યાદી    પર ક્લિ9લક કરવી.

7.          યાદીમાં આપેલા         પર ક્લિ9લક કરવાથી જેતે રેકોર્ડ/ ને સુધારી શકાશે.      જે માત્ર તલાટીના લોગીનથી જ થશે.

8.                   યાદીમાં આપેલા પર ક્લિ9લક કરવાથી જેતે રેકોર્ડ/ ને ર્ડીલીટ કરી શકાશે.      જે માત્ર તલાટીના લોગીનથી જ થશે. 

9.                     યાદીમાં આપેલા પર ક્લિ9લક કરવાથી જુના કોઈ વ્યવહાર ની હિપ્રન્ટ કરી સકશો.  
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 ચુકવણી રસીદ
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   ચુકવણી રસીદ નમુનો - ૫

      વ્યવહારના મેનુ માંથી ચુકવણી રશીદ પસંદ કરો.

  અહિહયાં આપર્ડે ફોમ)-૫   ની ચુકવણી જોઈશું.

 વિવગતવાર :

 નંબર :    આપમેળે આવી જશે

 તારીખ :     રકમ ભયા* ની તારીખ આપો

આર.સી(ફોમ)-૫) :  ફોમ* -            ૫ ની સામે આવેલા પર ક્લિ9લક કરો.
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   ચુકવણી રસીદ નમુનો - ૫

   રજીસ્ટે્રશન પ્રમાણપત્રક નંબર :      અહી વ્યવસાયનો નોંધણી નંબર લખો

      નંબરઆપવાથી તેની બધી વિવગતઆવી જશે.

(      જેમાં કામે રાખનાર નંુ નામ , સરનામું,   પાછલી બાકી ,    ચાલુ બાકી ,   ચાલુ વ્યાજ ,         પાછલુ વ્યાજ અને કુલ બાકી જેવી વિવગતો આવી જશે.)

 મવિહનો /  વર્ષ) :               જે મહિહના તથા વર્ષ*ની વસુલાત કરવાની હોય તે મહિહનો તથા વર્ષ* પસંદ કરો.
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   ચુકવણી રસીદ નમુનો - ૫

  પાછલી ચૂકવેલ : 

 બાકી :      માં પાછલી વસુલેલી રકમ લખો.

(       પાછલી બાકી કરતા વધારે લખી શકાશે નવિહ.)

 વ્યાજ :       માં પાછલી વસુલેલી વ્યાજ ની રકમ લખો.

(        પાછલી વ્યાજ બાકી કરતા વધારે લખી શકાશે નવિહ.)
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  ચાલુ ચૂકવેલ : 

બાકી :     માં ચાલુ વસુલેલી રકમ લખો.

(       ચાલુ બાકી કરતા વધારે લખી શકાશે નવિહ.)

 વ્યાજ :        માં ચાલુ વસુલેલી વ્યાજ ની રકમ લખો.

(        ચાલુ વ્યાજ બાકી કરતા વધારે લખી શકાશે નવિહ.)
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           બધી વિવગત ભયા) બાદ નીચે કુલ વસુલાત અને કુલ બાકી આવી જશે

  ચૂકવવાનો પ્રકાર :         વસુલાત રોકર્ડ છે કે ચેક માં તે પસંદ કરો

(         જો ચેક હોય તો તેની વિવગત ભરવી જરૂરી છે)
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4.           બધી વિવગત ભયા* બાદ ભરેલી વિવગતનો સંગ્રહ કરવા માટે   સંગ્રહ    પર ક્લિ9લક કરો. 

5.          જો ભરેલી વિવગતનો સંગ્રહ ના કરવો હોય તો    રદ કરવંુ     પર ક્લિ9લક કરો.

6.            આપે પહેલા કરેલ વ્યવહાર જોવા માટે તથા કોઈ વ્યવહાર સુધારવા માટે   યાદી    પર ક્લિ9લક કરવી.

7.          યાદીમાં આપેલા         પર ક્લિ9લક કરવાથી જેતે રેકોર્ડ/ ને સુધારી શકાશે.      જે માત્ર તલાટીના લોગીનથી જ થશે.

8.                   યાદીમાં આપેલા પર ક્લિ9લક કરવાથી જેતે રેકોર્ડ/ ને ર્ડીલીટ કરી શકાશે.      જે માત્ર તલાટીના લોગીનથી જ થશે. 

9.                     યાદીમાં આપેલા પર ક્લિ9લક કરવાથી જુના કોઈ વ્યવહાર ની હિપ્રન્ટ કરી સકશો.  
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