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ભેન ુ વ્મલશાય ાના ન ં

 વોફ્ટલેય રોગીન કયલા ભાટે જરૂયી વલગતો ૪ 

 રોગીન  ૫ 

 Dashboard ૭ 

 ગાભ ની વલગત ૬ 

ભાસ્ટય કય ભાસ્ટય ૧૦ 

 વોવામટી ભાસ્ટય ૧૩ 

 વોવામટી કય ઉભેયો / ફાદ કયો ૧૫ 

 વભરકત ભાસ્ટય ૧૭ 

 ગ્રુ ભાસ્ટય ૨૦ 

 અકાઉન્ટ ભાસ્ટય ૨૨ 

 ફાધંકાભ યલાનગી ૨૪ 

 ફજેટ ભાસ્ટય ૨૬ 

વ્મલશાય ભાગંણા ફીર ફનાલલા ૨૯ 

 ભાગંણા ફીર વિન્ટ કયલા ૩૧ 

 કાયની શોચ ૩૪ 

 અન્મ ની શોચ ૩૮ 

 નોટીવ પી ઉભેયલા ૪૧ 

 જાલક ખચાા ૪૪ 

 યોકડ / ફેંક વ્મલશાય ૪૬ 

 યત ચેક યજીસ્ટય ૪૮ 

 ભકાન ટ્રાન્વપય યજીસ્ટય ૫૦ 

 આલક યજીસ્ટય ૫૨ 

 જાલક યજીસ્ટય ૫૪ 

 આલક નો દાખરો ૫૬ 

 યશઠેાણ નો દાખરો ૫૮ 

 દાખરો ૬૦ 

 રયલાય ની ભારશતી ૬૨ 

 વયવાભાન ૬૪ 

 ચંામતી વભરકત ૬૬ 

કયના યીોટટવ ભાગંણા-લસરુાત-ફાકી યજીસ્ટય ૬૯ 

 આકાયણી યજીસ્ટય ૭૧ 

 ભાગંણા યજીસ્ટય ૭૩ 

 લસરુાત યજીસ્ટય ૭૫ 

 ફાકી યજીસ્ટય ૭૭ 

 ભાવવક ત્રક ૭૯ 

 ભકાન ટ્રાન્વપય યજીસ્ટય ૮૧ 
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ભેન ુ વ્મલશાય ાના નં 

અકાઉન્ટ રયોટટ વ જાલક ખચાા યજીસ્ટય ૮૪ 

 યોજભે ૮૬ 

 લસરુાત યજીસ્ટય ૮૮ 

 નાણાનુ ંલાવિક લગીકયણ ૯૦ 

 આલક / જાલક યજીસ્ટય ૯૨ 

 યેલન્ય ુયજીસ્ટય ૯૪ 

 ફેંક યજીસ્ટય ૯૬ 

 આલક તાયીજ ૯૮ 

 ખાતાનો ઉતાયો ૧૦૦ 

આલક/જાલક ત્ર આલક યજીસ્ટય   ૧૦૨ 

 જાલક યજીસ્ટય ૧૦૪ 

વ્મલવામ લેયો 

ભાસ્ટય નમનુો - ૩  ૧૦૭ 

 નમનુો - ૫ ૧૧૦ 

વ્મલશાય ચકુલણી યવીદ ૧૧૪ 

રયોટટવ   
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આભાથંી કોઈ ણ બ્રાઉઝય ખોલ્મા ફાદ ઉય આેરા URL ભા ં
http://www.Gramsuvidha.gujarat.gov.in  રખો. 
ત્માયફાદ આ રોગીન સ્રીન ય આલી જળો. 

રોગીન કયલા ભાટે તભાયા કોમ્પ્યટુય ભા ં

Google Chrome, Mozilla Firefox  અથલા Internet Explorer 

તેભજ Internet Connection શોવુ ંજરૂયી છે 

જો ળક્ય શોમ તો Google Chrome  નો જ ઉમોગ કયલો. 
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રોગીન 

ગ્રાભ 
સવુલધા 
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1. જીલ્રો : જીલ્રો વદં કયો 
2. તાલકુો : જીલ્રા િભાણે તાલકુાની માદી આલળે જેભાથંી તાલકુો વદં કયો. 
3. ચંામત : તાલકુા િભાણે ચંામતની માદી આલળે જેભાથંી ચંામત વદં કયો. 
4. વદં કયો : વ્મલશાયનો િકાય વદં કયો. જેભકે [ ચંામત લેયો / વ્મલવામ લેયો] 
5. વ્મલશાયનુ ંલટ : વ્મલશાયનુ ંલા વદં કયો 
6. કભટચાયીનુ ંનાભ : કભાચાયીની માદી ભાથંી કભાચાયીનુ ંનાભ વદં કયો. [ તરાટી / લીવી ]   
7. ાવલર્ટ : કભાચાયી િભાણે નો ાવલડા રખલો. 
8. Capcha : નીચે ફતાલેરા CAPCHA રખલો. 
9. Forgot Password : જો આનો ાવલડા ભુરાઈ ગમો શોમ તો અરશમા ંClick કયલાથી આના Registered Email ID ય 

આને ઈ-ભેઈર દ્વાયા ભી જળે. 
10. Refresh : આ ફટન થી ઉય આેરો CAPCHA ફદરી ળકળો. 
ફધી વલગત બમાા ફાદ રોગીન ફટન ય ક્લરક કયવુ.ં 
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રોગીન થમા ફાદ વૌિથભ Dashboard  જોઈ ળકાળે. જેભા ંચંામત ની આંકડાકીમભારશતી જોઈ ળકળો. 
આ ભારશતી Graph દ્વાયા દળાાલાભા ંઆલેરી છે. 

1. Panchayat Collection: જેભા ંશાર ચંામત ને કેટરો કય લસરુલાનો છે અને કેટરો કય ની લસરુાત થમેરી છે એનો આંકડો 
જોઈ ળકાળે. 

2. Grant Use : શાર ચંામત ને ગ્રાન્ટ ના સ્લરૂે ટોટર કેટરી યકભ ભી છે અને કેટરી યકભનો ઉમોગ થામ ચકુ્યો છે તેની 
આંકડાકીમ ભારશતી જોઈ ળકાળે 

3. Construction Permission: અશી ચાલ ુલા ભા ંચંામત ભા ંફાધંકાભ ભાટેની કેટરી અયજી આલી છે અને તેભાથંી કેટરી 
અયજી ને યલાનગી આલાભા ંઆલી છે અને કેટરી અયજી ને નાભજૂંય કયલા ભા ંઆલી છે જોઈ ળકાળે. 

4. Professional Tax :  અશી ચંામતના વ્મલવામ લેયાની ટોટર કેટરી લસરુાત છે અને તેભા ંકેટરી લસરુાત થામ ચકુી છે 
અને કેટરી લસરુાત ફાકી છે તેની ભારશતી જોઈ ળકાળે.  
 

નોંધ :  અશી આેરા દયેક આંકડા ચંામત દ્વાયા કયલાભા ંઆલેર વ્મલશાય મજુફ આલળે. 
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ગાભ ની વલગત 

ગ્રાભ 
સવુલધા 
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આ ભેનભુા ંગાભની ફધી વલગતો બયલાની યશળે.જેભા ંગાભની રાગુડતી તભાભ વલગતોનુ ંલણાન કયલાનુ ંયશળે. 
જેભાં લશીલટી વલગતો,યેલ્લે અને યસ્તો નુ ંજોર્ાણ,સયુક્ષા વગલર્ો,વળક્ષણની સલુીધાલો, નદી-નાા ની વગલર્ો લગેયે ની વલગતો 
બયલાની છે . 
ગાભ અને ચામત નો પોટો ણ અરોર્ કયી ળકો છો. 

 



http://www.Gramsuvidha.gujarat.gov.in  2020

 
 

 
ઈ–ગ્રાભ વલશ્વગ્રાભ વોવામટી 

Page | 10 

 

કય ભાસ્ટય 

ગ્રાભ 
સવુલધા 
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1. વૌથી શેરા ભાસ્ટય ભેનભુાથંી તભાયે ટેક્ષ ભાસ્ટયભા ંતભાયા રાગ ુડતા દયેક ટેક્ષ ને અનરુૂ યકભ બયી દેલાની યેશળે. 
2. આેર ટેક્ષ ની રીસ્ટભા ંતભને         દેખાળે. ત્મા ંક્લરક કયી તે ટેક્ષભા ંરાગ ુડતી યકભ બયી દેલાની યેશળે. જેની વલગત 

નીચે ફતાલેર છે. 
3. જે ટેક્ષ ભાસ્ટય ભા ંવલગત બયલાની ફાકી શળે તેના નાભ ની વાભે આેર ફોક્ષ        GRAY  કરયનુ ંશળે .વલગત બમાા ફાદ 

તેનો યંગ રીરો        થઇ જળે.  

નોધ: 
1. *દયેક કયનો યંગ રીરો શોલો જરૂયી છે. 
2. જો અશી આેર દયેક ટેક્ષ ની ભારશતી બયી નરશ શોમ તો આગ ના કોઈ ણ વ્મલશાય કયી વકળો નરશ.ભાટે દયેક ટેક્ષ 

ની વલગત બયલી જરૂયી છે. 
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વલગતલાય : 

 

 
આશી દયેક ભારશતી શરેેથી વદં કયેરી આલળે જેભા ંઆે ચંામત ના અનવુાય કયની યકભ બયી દેલાની યેશળે. 

1. યકભ રૂ / ટકા % : લેયા ની યકભ [આંકર્ાકીમ ભારશતી] 
નોંધ : ખાવાણી લેયા વવલામ દયેક લેયાભા ંઆ મજુફ જ ભારશતી બયલાની યેશળે.  
ખાવાણી લેયાની વલગત બયલા ભાટેની ભારશતી નીચ ેમજુફ છે. 

 
2. યકભ રૂ / ટકા % : લેયા ની યકભ [આંકર્ાકીમ ભારશતી] 
3. વભરકત ની વલગત : અશી તભે નડ કનેલળન નો િકાય વદં કયી વકળો. જેના મજુફ આ લેયાની યકભ રખી ળકળો. 

[૧ રાઈન / ૧/૨ રાઈન / ૩/૪રાઈન / નથી] 
જેભાં વભરકત ના પ્રકાય પ્રભાણે લેયા ની યકભ રખી ળકળો. 

4. ફધી વલગત બમાા ફાદ બયેરી વલગતનો વગં્રશ કયલા ભાટે   વંગ્રશ  ય ક્લરક કયો. 
5. જો બયેરી વલગતનો વગં્રશ ના કયલો શોમ તો   યદ કયવુ ં   ય ક્લરક કયો. 
6. કયની રીસ્ટ જોલા ભાટે તથા કોઈ વલગત સધુાયલા ભાટે  માદી  ય ક્લરક કયલી. 
7. માદીભા ંઆેરા         ય ક્લરક કયલાથી જેતે યેકોડાને સધુાયી ળકાળે. જે ભાત્ર તરાટીના રોગીનથી જ થળે. 
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વોવામટી ભાસ્ટય 

ગ્રાભ 
સવુલધા 
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વોવામટી ભાસ્ટય ભા ંઆે દયેક વોવામટીનુ ંનાભ રખી ને તેને રાગ ુડતા કય વદં કયલાના યેશળે.. 

1. વોવામટીનુ ં નાભ :  વોવામટીનુ ંનાભ રખવુ ં
2. લેયાની વદંગી :  ઉય ફનાલેરી વોવામટીભા ંરાગ ુડતા લેયાની વદંગી કયલી. 
3. ફધી વદંગી થમા ફાદ બયેરી વલગતનો વગં્રશ કયલા ભાટે   વગં્રશ  ય ક્લરક કયો. 
4. જો બયેરી વલગતનો વગં્રશ ના કયલો શોમ તો   યદ કયવુ ં  ય ક્લરક કયો. 
5. આે ેશરા નાખેરી વોવામટીની રીસ્ટ જોલા ભાટે તથા કોઈ વલગત સધુાયલા ભાટે  માદી  ય ક્લરક કયલી. 
6. માદી ભા ંઆેરા        ય ક્લરક કયલાથી જેતે યેકોડા ને સધુાયી ળકાળે. જે ભાત્ર તરાટીના રોગીનથી જ થળે. 
7. માદી ભા ંઆેરા        ય ક્લરક કયલાથી જેતે યેકોડા ને ડીરીટ કયી ળકાળે. જે ભાત્ર તરાટીના રોગીનથી જ થળે.  

 
નોધ   :  
 નાખેરા વોવામટી અને વદં કયેરા ટેક્ષ યથી આનુ ંભાગંણા ફીર ફનળે . તો દયેક વોવામટી િભાણે ધ્માન લૂાક ટેક્ષ ની 
વદંગી કમાા ફાદ જ વગં્રશ કયલો. 
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વોવામટી કય ઉભેયો/ફાદ કયલો 

ગ્રાભ 
સવુલધા 
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આ ભાસ્ટય નો ઉમોગ ભાત્ર ત્માયેજ થળે જમાયે કોઈ વોવામટીભા ંકોઈ કય ઉભેયલો શોમ અથલા ફાદ કયલો શળે. 
 
દા.ત.: યાભનગય વોવામટીભા ંઅત્માય સધુી ઘયલેયો,ાણીલેયો,રાઈટલેયો અને વપાઇલેયો રાગ ુડતો શતો.અને શલે ત્મા ંગટય ની 
સવુલધા થમા ફાદ ગટય લેયો ઉભેયલો છે. ત્માયે આલા વજંોગો ભા ંઆ ભાસ્ટય નો ઉમોગ કયી ળકાળે. 
 આલીજ યીતે જો કોઈ વોવામટી  ભાથંી લેયો યદ કયલો શોમ ત્માયે આનો ઉમોગ થળે. 
 
વલગતલાય ભારશતી : 

1. વોવામટી નુ ંનાભ : વોવામટી નુ ંનાભ વદં કયો.[વોવામટી ની માદી] 
2. કયનુ ંનાભ : જે કય ને વોવામટીભા ંઉભેયલો છે અથલા ફાદ કયલો છે તે કય વદં કયો.[કય ની માદી] 
3. કય ઉભેયો/ફાદ કયલો : ઉય વદં કયેરા કય ને વોવામટી ભાંથી ફાદ કયલો કે ઉભેયલો તે વદં કયો.[ઉભેયો/ફાદ કયો] 
4. ફધી વલગત બમાા ફાદ બયેરી વલગતનો વગં્રશ કયલા ભાટે   વગં્રશ   ય ક્લરક કયો. 
5. અને જો બયેરી વલગતનો વગં્રશ ના કયલો શોમ તો   યદ કયવુ ં  ય ક્લરક કયો. 
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વભરકત ભાસ્ટય 

ગ્રાભ 
સવુલધા 
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વભરકત ભાસ્ટય ભા ંઆે જેતે વભરકત ની દયેક ભારશતી બયલાની યેશળે.  
(જેભકે ભાલરકનુ ંનાભ /વોવામટી/ભકાન ની રકમ્પભત /કફજેદાય નુ ંનાભ/આધાય કાડા નફંય /યાવન કાડા નફંય લગેયે.) 
વોવામટીનુ ંનાભ વદં કયતાની વાથે તેભા ંરાગ ુડતા કય વોવામટી ભાસ્ટય તથા કય ભાસ્ટય  િભાણે ચાલ ુફાકી ભા ંરાગ ુડી 
જળે.જો તે વભરકત ની ાછરી ફાકી શોમ તો ણ તે બયી ળકો છો. 
અશી બયેરી વલગત િભાણે કયનુ ંભાંગણા ફીર ફનળે. 
વલગતલાય   :  

1. વભરકત નંફય : ચંામત િભાણે આભેે રાગ ુાડી જળે. 
2. ભકાન ભારીકનુ ંનાભ : ભાલરકનુ ંનાભ 
3. ભકાનની ટાઈ : ભકાન નો િકાય વદં કયો. [ યશઠેાણ / લફન યશઠેાણ / ્રોટ / કોભન ્રોટ ] 
4. એવેવભેન્ટ લટ :  છેલ્રા એવેવભેન્ટનુ ં લા રખવુ.ં 
5. કબ્જજેદાયનુ ંનાભ : શારના કફજેદાય નુ ંનાભ  
6. ભકાનનો વલસ્તાય : ભકાનનો વંણૂા વલસ્તાય 
7. ભકાનની  રકમ્ભત : ભકાનની રકમ્પભત બયલી 
8. વોવામટીનુ ંનાભ : વોવામટી નુ ંનાભ વદં કયો. [ વોવામટી ની માદી ] 
9. ઘય ન ં: વોવામટી િભાણે આલતો ઘય નફંય રખો 
10. વલે ન ં: અરશમા ંવભરકત નો વલે નફંય રાખો. [રખલા ભાટે આગ આેરા ફટન ય ક્લરક કયો] 
11. વીટી વલે ન:ં અરશમા ંવભરકતનો વીટી વલે નફંય આો [રખલા ભાટે આગ આેરા ફટન ય ક્લરક કયો]  
12. ન કનેક્ળન? : ન કનેલળનનો િકાય વદં કયી ળકળો.[૧ રાઈન / ૧/૨ રાઈન/ ૩/૪રાઈન / નથી] 
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13. આ મજુફ આ જેતે વભરકતની પયૂી ભારશતી બયલાનની યેશળે. 
14. ફધી વલગત બમાા ફાદ બયેરી વલગતનો વગં્રશ કયલા ભાટે   વગં્રશ  ય ક્લરક કયો. 
15. અને જો બયેરી વલગતનો વગં્રશ ના કયલો શોમ તો   યદ કયવુ ં  ય ક્લરક કયો. 
16. આે ેશરા નાખેરી વભરકતની રીસ્ટ જોલા ભાટે તથા કોઈ વલગત સધુાયલા ભાટે  માદી    ય ક્લરક કયલી. 
17. માદીભા ંઆેરા         ય ક્લરક કયલાથી જેતે યેકોડાને સધુાયી ળકાળે. જે ભાત્ર તરાટીના રોગીનથી જ થળે. 
18. માદીભા ંઆેરા         ય ક્લરક કયલાથી જેતે યેકોડાને ડીરીટ કયી ળકાળે. જે ભાત્ર તરાટીના રોગીનથી જ થળે. 
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ગ્રુ ભાસ્ટય 

ગ્રાભ 
સવુલધા 
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નોંધ: 

અરશમા ંચંામતને રાગ ુડતા દયેક િકાય ના ગ્રુ ની માદી જોઈ ળકાળે. 
જેભા ંકોઈ ચંામત પેયપાય કયી ળકળે નરશ . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ચંામત : તાલકુા : જીલ્રો : લટ : ૨૦૧૯ – ૨૦૨૦ 
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અકાઉન્ટ ભાસ્ટય 

ગ્રાભ 
સવુલધા 
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આ ભાસ્ટયભા ંચંામતના ખચાા , આલક, જાલક, ફેંક તથા આલતી ગ્રાન્ટના લગેયેના ખાતા ફનળે. 
વલગતલાય : 

1. નાભ : તભાયા ખાતાનુ ંનાભ રખો .જેભકે ફેંક ના ખાતા ,કોમ્પ્યટુય સ્ટેળનયી ,કોમ્પ્યટુય યીેયીંગ, ૧૧ મુ ંનાણા ચં ંવેટ 
ગ્રાન્ટ લગેયે. 

2. ગ્રુનુ ંનાભ : ઉય રખેરા ખાતાને કમા ગ્રુભા ંયાખવુ ંછે તે વદં કયો. [ ગ્રુની માદી ] 
3. ખાતુ ં: અરશમા ંખાતાના વ્મલશાયનો િકાય વદં કયલાનો છે જેભ કે તભે ફનાલેર ખાતાભા ંવ્મલશાય યોકડ થળે ફેંક થી 

થળે.જો ખાતાના વ્મલશાય ફેંક કે યોકડ થલાના શોમ તો તેભા ંલધાયાના વદં કયવુ.ં[ યોકડ / ફેંક / લધાયાના] 
4. ફધી વલગત બમાા ફાદ બયેરી વલગતનો વગં્રશ કયલા ભાટે   વગં્રશ  ય ક્લરક કયો.  
5. અને જો બયેરી વલગતનો વગં્રશ ના કયલો શોમ તો   યદ કયવુ ં  ય ક્લરક કયો. 
6. આે ેશરા નાખેરી અકાઉન્ટની રીસ્ટ જોલા ભાટે તથા કોઈ વલગત સધુાયલા ભાટે  માદી  ય ક્લરક કયલી. 
7. માદીભા ંઆેરા         ય ક્લરક કયલાથી જેતે યેકોડાને સધુાયી ળકાળે. જે ભાત્ર તરાટીના રોગીનથી જ થળે. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ચંામત : તાલકુા : જીલ્રો : લટ : ૨૦૧૯ – ૨૦૨૦ 
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ફાધંકાભ યલાનગી 

ગ્રાભ 
સવુલધા 
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આ ભાસ્ટયભા ંજો કોઈને કોઈ િકાયના નલા ફાંધકાભ કયલા ભાટે યલાનગી રેલાની શોમ તો તેની ભાટેની અયજી કયલા ભાટેની વલગત 
બયલાની યશળે.ે 
વલગતલાય : 

1. અયજીની તાયીખ : અયજીની તાયીખ 
2. વભરકત નંફય : જો જૂની વભરકતભા ંફાધંકાભ કયલાનુ ંશોમ તો તેનો વભરકત નફંય રખલો. 
3. અયજદાયનુ ંનાભ : અયજી કયનાયનુ ંનાભ 
4. વલે નફંય : વલે નફંય રખો 
5. અયજદાયનો વંકટ  નંફય : અયજી કયનાય નો ભોફાઈરનફંય રખલો. 
6. ફાંધકાભ વલગત :  ફાધંકાભની યૂી વલગત બયલાની યેશળે 
ત્માયફાદ ફાંધકાભના સ્થની મરુાકાત રીધા છી બયલાની વલગત 
7. વનયીક્ષણની તાયીખ : મરુાકાત રીધાની તાયીખ 
8. વનયીક્ષક : મરુાકાત રેનાય તથા વનયીક્ષણ કયનાયનુ ંનાભ 
9. યલાનગી આલાભાં આલે છે? : જો વનયીક્ષણ કયતા ફધીજ વલગત અને ફાધંકાભ ફયોફય શોમ તો યલાનગી આલી. 
10. કાયણ : યલાનગી આ્મા અને ના આ્મા નુ ંકાયણ આવુ.ં 
11. નોંધ : અન્મ કોઈ લધાયાની વલગત રખલી શોમ તો રખી વકે છે.  
12. નક્ળાની છફી : અરશમાં તભે ફાંધકાભના નાક્વાની છફી અરોર્ કયી ળકો છે. 
13. ફધી વલગત બમાા ફાદ બયેરી વલગતનો વગં્રશ કયલા ભાટે   વગં્રશ  ય ક્લરક કયો.  
14. અને જો બયેરી વલગતનો વગં્રશ ના કયલો શોમ તો   યદ કયવુ ં  ય ક્લરક કયો. 
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ફજેટ ભાસ્ટય 

ગ્રાભ 
સવુલધા 
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આ ભાસ્ટય ભાં ગ્રાભ ંચામત ભાટે ાવ થતા ગ્રાન્ટ ની વલગત બયલાની યેશળે. જેભાં ગાભ ને વયકાય દ્વાયા આલાભાં આલા ગ્રાન્ટ, 
ગાય,ખચાટ લગેયે ની ભારશતી છે .આભાં દળાટલેરા વ્મશાયો તભે ફનાલેરા અકાઉન્ટ ગ્રુ ય થી આલળે. આભાં ફે વલબાગ આેરા છે 
એક “આલક” અને “જાલક” જેભાં તભાયે તભાયા વ્મલશાય મજુફ આંકર્ા બયલાના યેશળે. 
વલગતલાય : 

1. આલક : તભાયે વયકાય તયપથી આલતા દયેક િકાય ના વ્મલશાયની આંકડાકીમ ભારશતી બયલાની છે જેભા ંદયેક િકાય ના 
ગ્રાન્ટ અને ચંામતના દયેક િકાય ના ખચાા ભાટે આેરા પંડ ની આંકડાકીમ ભારશતી શળે. 

a. (અશી આેરા આલકની માદી ગ્રુ ભાસ્ટય િભાણે આલળે) 
2. જાલક  : અશી દયેક વયકાયી ગ્રાન્ટ કે વ્મલશાયનો ઉમોગ કમા કે્ષત્ર ભા ંકમયો  છે તેની આંકડાકીમ ભરશતી આલાની યેશળે. 

a. (અશી આેરા આલકની માદી ગ્રુ ભાસ્ટય િભાણે આલળે) 
3. ફધી વલગત બમાા ફાદ બયેરી વલગતનો વગં્રશ કયલા ભાટે   વગં્રશ  ય ક્લરક કયો.  
4. જો બયેરી વલગતનો વગં્રશ ના કયલો શોમ તો   યદ કયવુ ં  ય ક્લરક કયો. 
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ડાફી ફાજુ વ્મલશાય ય ક્લરક કયલાથી તભને ચંામત ભાટેના વ્મલશાયો ની માદી ફતાલળે. 
જેભા ંતભાયા કય ના ભાગંણા ફીર ,નોટીવ પી ની વલગતો,યોકડ વ્મલશાયો,ફેંકના 

વ્મલશાયો,આલક/જાલક યજીસ્ટય ,દાખરા ,ભકાન ટ્રાન્વપય લગેયે ની ભારશતી બયલાની છે.  
જેના યથી તભાયા દયેક િકાય ના રયોટા  ભળે. 

 

વ્મલશાય 

ગ્રાભ 
સવુલધા 
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ભાગંણા ફીર ફનાલલા 

ગ્રાભ 
સવુલધા 
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ડાફી ફાજુએ આેરા વ્મલશાયના ભેન ુય ક્લરક કયલાથી તભને કાયના ફીર ફનલા અને વિન્ટ કયલા ભાટે “ફીર ફનાલા/વિન્ટ 
કયલા” ભાટેનુ ંભેન ુદેખાળે. 
ભેન ુય ક્લરક કયલાથી તભને ફે ફટન દેખાળે   ફધા ફીર વિન્ટ કયલા   અને   ફધા ફીર ફાનાલલા  . 
વલગતલાય : 

1. ફધા ફીર ફનાલલા : અશી ક્લરક કયલાથી દયેક વભરકતન ુચાલ ુલાનુ ંભાગંણુ ંફની જળે. તે ભાગંણુ ંતભે જેતે વોવામટીની 
જેતે વભરકતભા ંનાખેરા કય મજુફ ફનળે.ભાંગણુ ંફની ગમા ફાદ તભને “ફધા ફીર વપતા લૂાક ફની ગમા છે” નો ભેવેજ 
ફતાલી દેળે જેને “OK” કયલાનો યેશળે. 

2. ફધા ફીર વપ્રન્ટ કયલા : આ વલકલ્ ના ઉમોગ થી આ વભરકત િભાણેના ભાંગણા ફીર  વિન્ટ કયી ળકો છો. 
આ વલકલ્ ય ક્લરક કયલાથી તભને વિન્ટ કયલા ભાટેના ફીજા ત્રણ (૩) વલકલ્ ભળે. 
(૧) વોવામટી નુ ંનાભ  (૨) વભરકત થી વભરકત સધુી અને (૩) એક થી લધાયે વભરકત ભાટે. 
જેની વલગતલાય ભારશતી નીચે આેરી છે. 
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ભાગંણા ફીર વિન્ટ  

ગ્રાભ 
સવુલધા 
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1. વોવામટીનુ ંનાભ : આ વલકલ્ દ્વાયા આ જેતે વોવામટી વદં કયી  તેની ફધી વભરકતના ભાગંણા ફીર એક વાથે વિન્ટ કયી ળકો 

છો. 
a) ત્માયફાદ વદં કયો કે તભાયે “ળરુની ફાકી” વિન્ટ કયલી છે કે “ાછરી ફાકી”. 

ત્માયફાદ ફધા ફીર વિન્ટ કયલા  ય ક્લરક કયો.જેથી વભરકત ના ભાંગણા ફીર વભરકત િભાણે આલી જળે. જમા ંતભાયે 
ડાફી ફાજુ એ આેરા વિન્ટ ફટન યથી વિન્ટ કયલાના યેશળે. 
(ભાગંણા ફીર ની વિન્ટ A4 ભા ંનીકળે.) 

2. વભરકત થી વભરકત સધુી : આ વલકલ્ દ્વાયા આ કોઈ એક વભરકત નફંય થી કોઈ એક વભરકત નફંય સધુીના ભાગંણા ફીર 
વિન્ટ કયી ળકો છો.  
a) વભરકત થી ભા ંતભાયે જે વભરકત નફંય થી ભાંગણુ ંજોઈતુ ંશોમ તે વભરકત નફંય આો. 
b) વભરકત સધુી ભા ંતભાયે વિન્ટ કયલાની છેલ્રી વભરકત નો નફંય આો. 
c) ત્માયફાદ વદં કયો કે તભાયે “ળરુની ફાકી” વિન્ટ કયલી છે કે “ાછરી ફાકી”. 

ત્માયફાદ ફધા ફીર વિન્ટ કયલા  ય ક્લરક કયો.જેથી વભરકત ના ભાંગણા ફીર વભરકત િભાણે આલી જળે. જમા ંતભાયે 
ડાફી ફાજુ એ આેરા વિન્ટ ફટન યથી વિન્ટ કયલાના યેશળે. 
(ભાગંણા ફીર ની વિન્ટ A4 ભા ંનીકળે.) 

3. એક થી લધ ુવભરકત ભાટે : આ વલકલ્ દ્વાયા આ તભાયી વદંગી ની વભરકતો ના નફંય આી ને તેનુ ંભાગંણા ફીર વિન્ટ કયી 
ળકો છો.. 
a) આેર ફોક્ષ ભા ંવભરકત નફંય રાખો. 

ઉદાશયણ તયીકે : ૧,૫,૬,૪૮,૧૨૨૫ 

ખાવ નોંધ : વભરકત નફંય આતી લખતે શેરી ભીરકત નફંયના શેરા અને છેલ્રી વભરકત નફંયના  

છી ક્યાયેમ , (કોભા)ં કયલો નરશ. 
b) ત્માયફાદ વદં કયો કે તભાયે “ળરુની ફાકી” વિન્ટ કયલી છે કે “ાછરી ફાકી”. 

ત્માયફાદ ફધા ફીર વિન્ટ કયલા  ય ક્લરક કયો.જેથી વભરકત ના ભાંગણા ફીર વભરકત િભાણે આલી જળે. જમા ંતભાયે 
ડાફી ફાજુ એ આેરા વિન્ટ ફટન યથી વિન્ટ કયલાના યેશળે. 
(ભાગંણા ફીર ની વિન્ટ A4 ભા ંનીકળે.) 
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( ભાગંણા ફીર વિન્ટ ) 
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કયની શોચ 

ગ્રાભ 
સવુલધા 
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આ વ્મલશાય ભા ંજલા ભાટે ભેનભુા ંવ્મલશાય->કયની શોચ ય ક્લરક કયો.  
આ વ્મલશાયભા ંતભે જે વભરકતનુ ંભાંગણુ ંવિન્ટ કયુું છે તેની લસરુાત ની વલગત બયલાની છે. 
 
નોંધ : કયની લસરુાત કયલા ભાટે ફીર ફનેરા શોલા જરૂયી છે. 
વલગતલાય:. 

 
 

1. શોચ ની તાયીખ : ભાંગણુ ંલસલુ્માની તાયીખ બયલી. 
2. વભરકત નંફય : વભરકત નફંય નાખલાથી ફાકીની વલગતો બયાઈ જળે. 

જેભકે ભારીક નુ ંનાભ ,કફજેદાયનુ ંનાભ, વોવામટી,ભોફાઈર નફંય લગેયે. 
3. ફીર નંફય / ફીર તાયીખ : જો તભે રખેરા વભરકતનુ ંભાગંણુ ંફનેલુ ંશળે તો તેનો ફીર નફંય અને તાયીખ આલી જળે.જેને 

આ ફદરી ળકળો નરશ. 
4. શલે નીચે લેયા ની વલગત ની વાભે ત્રણ (૩) કરય ભા ંતે વભરકતના લેયા ની ફધી જ આંકડાકીમ ભારશતી આલી જળે. 

(૧)ીો (૨)રીરો અને (૩) ગરુાફી 
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(૧) ીા કરય  ભા ં 

ાછલુ ંભાંગણુ ં, ચાલ ુભાગંણુ ં અને  કુર ભાંગણુ ંફતાલળે. અને દયેક નો ટોટર નીચે ફતાલળે. 
(૨) રીરા કરય ભા ં 
 ાછલુ ંબયેર , ચાલ ુબયેલુ ં અને  કુર બયેર ફતાલળે.અને દયેક નો ટોટર નીચે ફતાલળે. 
(૩) ગરુાફી કરય ભાં 
 ાછલુ ંફાકી  , ચાલ ુફાકી  અને કુર ફાકી ફતાલળે.અને દયેક નો ટોટર નીચે ફતાલળે. 

5. ત્માયફાદ આંકડાકીમ ભારશતી બયલા ભાટે ત્રણ (૩) કોરભ આેરી છે  
(૧) ાછલુ ંભેર , (૨) ચાલ ુભેર અને (૩) કુર ભેર  

 વલગતલાય : 
  (૧) ાછલુ ંભેર : જો ભાગંણા ફીર િભાણે ભાલરક ાછરા લા નુ ંભાગંણુ ંબયલા ભાંગતા 

શોમ તો      ય ક્લરક કયલાથી ાછલ ુફાકી ભા ંજે આંકડા શેળે તે આભેે બયાઈ જળે. 
  (૨) ચાલ ુભેર : જો ભાગંણા ફીર િભાણે ભાલરક ચાલ ુલા નુ ંભાંગણુ ંબયલા ભાંગતા  

શોમ તો      ય ક્લરક કયલાથી ચાલ ુ ફાકી ભા ંજે આંકડા શળેે તે આભેે બયાઈ જળે. 
(૩) કુર ભેર : જો ભાંગણા ફીર િભાણે ભાલરક કુર નુ ંભાગંણુ ંબયલા ભાંગતા 
શોમ તો      ય ક્લરક કયલાથી કુર ફાકી ભા ંજે આંકડા શળેે તે આભેે બયાઈ જળે. 

6. યોકડ/ ફેંક : અશી વ્મલશાય નો િકાય વદં કયો. 
જો ભાગંણુ ંબયલા આલેર વ્મક્લત યોકડ વ્મલશાય કયે તો યોકડ વદં કયો. 
જો ભાગંણુ ંબયલા આલેર વ્મક્લત ચેક આે તો ચંામત ની ફેંક નુ ંનાભ વદં કયી ચેકની નીચેની વલગતો બયલાની યેશળે. 
(૧) ચેક નફંય , (૨) ચેક ની તાયીખ , (૩) ફેંક નુ ંનાભ , (૪) ળાખા નુ ંનાભ 

7. ફધી વલગત બમાા ફાદ બયેરી વલગતનો વગં્રશ કયલા ભાટે   વગં્રશ   ય ક્લરક કયો.  
8. વગં્રશ ય ક્લરક કયલાથી કાયની શોચ ની વિન્ટ આલી જળે જેભા ંૈવા બમાાની આંકડાકીમ ભારશતી શળે. 
9. જો બયેરી વલગતનો વગં્રશ ના કયલો શોમ તો   યદ કયવુ ં  ય ક્લરક કયો. 
10. આે ેશરા કયેર વ્મલશાય જોલા ભાટે તથા કોઈ વ્મલશાય સધુાયલા ભાટે  માદી  ય ક્લરક કયલી. 
11. માદીભા ંઆેરા          ય ક્લરક કયલાથી જેતે યેકોડાને સધુાયી ળકાળે. જે ભાત્ર તરાટીના રોગીનથી જ થળે. 
12. માદીભા ંઆેરા          ય ક્લરક કયલાથી જેતે યેકોડાને ડીરીટ કયી ળકાળે. જે ભાત્ર તરાટીના રોગીનથી જ થળે. 
13. માદીભા ંઆેરા          ય ક્લરક કયલાથી જુના કોઈ વ્મલશાય ની વિન્ટ કયી વકળો. 

*શોચ ની વપ્રન્ટ A4 ના ેય ભાં થળે. 
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(કાયની શોચ ની વપ્રન્ટ) 
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અન્મ ની શોચ 

ગ્રાભ 
સવુલધા 
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આ વ્મલશાય દ્વાયા તભે ચંામત ભા ંઆલેરા લેયા વવલામના નાણા ની આંકડાકીમ ભારશતી બયલાની છે.જેભા ંવયકાય તયપથી 

આલેરી ગાભ વલકાવ ભાટેની ગ્રાન્ટ , ચંામત ના ોતાના ખચાા ભાટેની યકભ લગેયે ની ભશીતી આલાની છે. 
વલગતલાય :. 

1. શોંચ નફંય : ઓટો જનયેટ થળે 
2. શોંચ તાયીખ : જે તાયીખ ય યકભ આલી શોમ તે વદં કયો 
3. ખાતુ ં: જે ખાતા ભા ંઆલેર યકભ ફતાલી શોમ તે વદં કયો.ખાતા ની માદી અકાઉન્ટ ભાસ્ટય યથી આલળે. 

(દા.ત.: ભકાન ટ્રાન્વપય પી,કભાચાયી ગાય ,કોમ્પટુય વનબલણી,ચંામત ખચા,લગેયે.) 
4. શ્રી : જો વભરકત ને રગતો કોઈ િકાયનો વ્મલશાય શોમ તો ભકાન ભાલરક નુ ંનાભ રખવુ.ં 
5. વયનામુ ં: જો વભરકત ને રગતો કોઈ િકાયનો વ્મલશાય શોમ તો વયનામુ ં રખવુ.ં 
6. વલગત : યકભ કમા કાયણ શતે ુ ંરીધેર છે તેની વલસ્તતૃ ભારશતી રખી ળકો છો. 
7. યોકડ / ફેંક : અશી વ્મલશાય નો િકાય વદં કયો. 

જો વ્મલશાય યોકડ શોમ તો યોકડ વદં કયો. 
જો વ્મલશાય ચેક દ્વાયા શોમ તો ચંામત ની ફેંક નુ ંનાભ વદં કયી નીચેની વલગતો બયલાની યેશળે. 
(૧) ચેક નફંય , (૨) ચેક ની તાયીખ , (૩) ફેંક નુ ંનાભ , (૪) ળાખા નુ ંનાભ 

8. અંકે રૂવમા : ભેર યકભ રખો 
9. ફધી વલગત બમાા ફાદ બયેરી વલગતનો વગં્રશ કયલા ભાટે   વગં્રશ  ય ક્લરક કયો.  
10. વગં્રશ ય ક્લરક કયલાથી શોચ ની વિન્ટ આલી જળે જેભા ંૈવા બમાાની આંકડાકીમ ભારશતી શળે. 
11. જો બયેરી વલગતનો વગં્રશ ના કયલો શોમ તો   યદ કયવુ ં  ય ક્લરક કયો. 
12. આે ેશરા કયેર વ્મલશાય જોલા ભાટે તથા કોઈ વ્મલશાય સધુાયલા ભાટે  માદી  ય ક્લરક કયલી. 
13. માદીભા ંઆેરા         ય ક્લરક કયલાથી જેતે યેકોડાને સધુાયી ળકાળે. જે ભાત્ર તરાટીના રોગીનથી જ થળે. 
14. માદીભા ંઆેરા        ય ક્લરક કયલાથી જેતે યેકોડાને ડીરીટ કયી ળકાળે. જે ભાત્ર તરાટીના રોગીનથી જ થળે.  
15. માદી ભા ંઆેરા        ય ક્લરક કયલાથી જુના કોઈ વ્મલશાય ની વિન્ટ કયી વકળો. 
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(અન્મ ની શોચની વિન્ટ ) 
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નોટીવ પી ઉભેયલા 

ગ્રાભ 
સવુલધા 
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આ વ્મલશાય દ્વાયા ચંામત વભરકત ય નોટીવ પી રગાલી ળકે છે. 
ડાફી ફાજુએ આેરા વ્મલશાયના ભેન ુય ક્લરક કયલાથી તભને નોટીવ પી ઉભેયલા ભાટેનુ ંભેન ુદેખાળે. 
ભેન ુય ક્લરક કયલાથી તભને ફે ફટન દેખાળે   નોટીવ વિન્ટ કયલા   અને   નોટીવ રપ ચડાલલા ભાટે  . 
વલગતલાય : 

1. નોટીવ રપ ચર્ાલલા ભાટે : અશી ક્લરક કયલાથી તભને નીચે મજુફની સ્રીન આલી જળે. 

 
 

વલગતલાય ભારશતી :  

1. વભરકત થી વભરકત સધુી : આ વલકલ્ દ્વાયા તભાયે કમા વભરકત નફંય થી કમા વભરકત નફંય સધુીભા ંનોટીવ ચડાલલી છે 
તે બયલાની યેશળે. 

2. યકભ થી યકભ સધુી : આ વલકલ્ ભા ંતભાયે કેટરી યકભ થી કેટરી યકભ સધુીની ફાકી લસરુાત લાડી વભરકતો ય નોટીવ રપ 
ઉભેયલી છે તે યકભ આો. 

3. વોવામટીનુ ંનાભ : અશી જે વોવામટીભા ંનોટીવ રપ ઉભેયલી છે તે વદં કયો. 
(નોંધ: તભાયે “વભરકત થી વભરકત સધુી” અથલા “વોવામટીનુ ંનાભ” ભાંથી કોઈ એક જ વલકલ્ વદં કયલાનો યેશળે.) 

4. નોટીવ ગણલી : અશી તભાયે નોટીવ ની ગણતયી કમી લસરુાત ય કયલી છે તે વદં કયવુ.ં 
[ ચાલ ુફાકી / ાછરી ફાકી / કુર ફાકી ] 

5. નોટીવ પી % : અશી કેટરા ટકા નોટીવ રપ ચડાલલી છે તે રાખો. 
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ત્માયફાદ નીચે આેરા આેરા લેયાભાથંી જે લેયા ય નોટીવ પી ચડાલલી છે તે લેયા વદં કયો. 
6. ફધી વલગત બમાા ફાદ બયેરી વલગતનો િોવેવ કયલા ભાટે   પ્રોવેવ  ય ક્લરક કયો.  
7. જો બયેરી વલગતની િોવેવ ના કયલી શોમ તો   યદ કયવુ ં   ય ક્લરક કયો. 

 

ફધી િરરમા કામાા ફાદ નોટીવ ની વિન્ટ કયલા ભાટે   નોટીવ વિન્ટ કયલા  ક્લરકકયો. 
(નોટીવ ફીર ની વિન્ટ A4 ભા ંનીકળે.) 
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જાલક ખચાા 

ગ્રાભ 
સવુલધા 
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જાલક ખચાા. 

 
 
આ વ્મલશાય ભા ંચંામત ભાથંી ખચા કયેરી યકભના નાણા ની આંકડાકીમ ભારશતી બયલાની છે .જેભા ંગાભ વલકાવ ભાટેનો ખચા, 
ચંામતના ોતાના ખચાા ભાટેની યકભ લગેયેની ભાશીતી આલાની છે. 
વલગતલાય :. 

1. શોંચ નફંય : ઓટો જનેયેટ છે 
2. શોંચ તાયીખ : જે તાયીખ ય ખચા કયેર શોમ તે તાયીખ વદં કયો 
3. ખાતુ ં: જે ખાતાભા ંખચા કયેર યકભ ફતાલી શોમ તે વદં કયો. 

ખાતા ની માદી અકાઉન્ટ ભાસ્ટય યથી આલળે. 
(દા.ત.:વપાઈ વાધનોની ખયીદી,કભાચાયી ગાય ,કોમ્પટુય વનબલણી,ચંામત ખચા,લગેયે.) 

4. નાભ : વ્મલશાય કોની વાથે થમો છે તેનુ ંનાભ. 
(દા.ત : દુકાનદાય અથલા દુકાન નુ ંનાભ ) 

5. યકભ નુ ંલણાન : વ્મલશાયની યકભ ખચાની  વલગત.  
6. વલગત : ફીર ને રગતી કોઈ વલગત બયી ળકો છો. જેભકે ફીર નફંય. 
7. યોકડ / ફેંક : અશી વ્મલશાય નો િકાય વદં કયો. 

જો વ્મલશાય યોકડ શોમ તો યોકડ વદં કયો. 
જો વ્મલશાય ચેક દ્વાયા શોમ તો ચંામત ની ફેંક નુ ંનાભ વદં કયી નીચેની વલગતો બયલાની યેશળે. 
(૧) ચેક નફંય , (૨) ચેક ની તાયીખ , (૩) ફેંક નુ ંનાભ , (૪) ળાખા નુ ંનાભ 

8. અંકે રૂવમા : ખચા કયેર યકભ રખો 
9. ફધી વલગત બમાા ફાદ બયેરી વલગતનો વગં્રશ કયલા ભાટે   વગં્રશ  ય ક્લરક કયો.  
10. વગં્રશ ય ક્લરક કયલાથી શોચ ની વિન્ટ આલી જળે જેભા ંૈવા બમાાની આંકડાકીમ ભારશતી શળે. 
11. જો બયેરી વલગતનો વગં્રશ ના કયલો શોમ તો   યદ કયવુ ં  ય ક્લરક કયો. 
12. આે ેશરા કયેર વ્મલશાય જોલા ભાટે તથા કોઈ વ્મલશાય સધુાયલા ભાટે  માદી  ય ક્લરક કયલી. 
13. માદીભા ંઆેરા         ય ક્લરક કયલાથી જેતે યેકોડાને સધુાયી ળકાળે. જે ભાત્ર તરાટીના રોગીનથી જ થળે. 
14. માદીભા ંઆેરા        ય ક્લરક કયલાથી જેતે યેકોડાને ડીરીટ કયી ળકાળે. જે ભાત્ર તરાટીના રોગીનથી જ થળે.  
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સવુલધા 



http://www.Gramsuvidha.gujarat.gov.in  2020

 
 

 
ઈ–ગ્રાભ વલશ્વગ્રાભ વોવામટી 

Page | 47 

 
યોકડ / ફેંક વ્મલશાય 

 
 
આ વ્મલશાયભા ચંામત ભાથંી નાણા ફેંક ભા ંબમાા શોમ અને જો ફેંક ભાથંી નાણા ચંામત ભા ંરાવ્મા શોમ તો તેની લીગત બયલાની 
છે. 
 વલગતલાય :. 

1. શોંચ નફંય : ઓટો જનેયેટ છે 
2. શોંચ તાયીખ : વ્મલશાય કમાાની તાયીખ વદં કયો 
3. જાલક ખાતુ ં: જાલક ખાતુ ંવદં કયો. 

ખાતા ની માદી અકાઉન્ટ ભાસ્ટય યથી આલળે. 
(દા.ત.: જો યોકડા ફેંક ભા ંબમાા શોમ તો “યોકડ” નશીતો ફેંક નુ ંખાત ુ ંવદં કયો.) 

4. અંકે રૂવમા : વ્મલશાય  ની યકભ રખો. 
5. ચેક નફંય : ચેક નફંય રખો 
6. આલક ખાતુ ં : આલક ખાતુ ંવદં કયો. 
7. વલગત : વ્મલશાય ની વલગત રખી ળકો છો. 
8. ફધી વલગત બમાા ફાદ બયેરી વલગતનો વગં્રશ કયલા ભાટે   વગં્રશ  ય ક્લરક કયો.  
9. વગં્રશ ય ક્લરક કયલાથી શોચ ની વિન્ટ આલી જળે જેભા ંૈવા બમાાની આંકડાકીમ ભારશતી શળે. 
10. જો બયેરી વલગતનો વગં્રશ ના કયલો શોમ તો   યદ કયવુ ં  ય ક્લરક કયો. 
11. આે શરેા કયેર વ્મલશાય જોલા ભાટે તથા કોઈ વ્મલશાય સધુાયલા ભાટે  માદી  ય ક્લરક કયલી. 
12. માદીભા ંઆેરા         ય ક્લરક કયલાથી જેતે યેકોડાને સધુાયી ળકાળે. જે ભાત્ર તરાટીના રોગીનથી જ થળે. 
13. માદીભા ંઆેરા        ય ક્લરક કયલાથી જેતે યેકોડાને ડીરીટ કયી ળકાળે. જે ભાત્ર તરાટીના રોગીનથી જ થળે.  
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યત ચેક યજીસ્ટય 

 
 
આ વ્મલશાય ભા ંતભે યત કયેરા ચેક નીવલગત બયલાની છે. 
જેભકે જો કોઈ ભકાન ભાલરક ભાગંણુ ંબયલા ભાટે ચેક આે અને કોઈ કાયણવય ચેક યત કયલો ડે તો તે આ વ્મલશાય દ્વાયા થળે. 
ખાવ નોંધ : જો ભાગંણુ ંબયતી લખતે ચેક આ્મો શોમ અને યત કયલાભા ંઆલળે તો તે વભરકત ખાતે ભાંગણુ ંફાકી ફતાલળે. 
 વલગતલાય :. 

1. શોંચ નફંય : ભાંગણુ ંબમાા નો શોચ નફંય 
2. શોંચ તાયીખ : શોંચ નફંય યથી આલી જળે 
3. વભરકત નફંય, ભાલરકનુ ંનાભ, કફજેદાય નુ ંનાભ : શોચ નફંય યથી આલી જળે 
4. ચેક નફંય, ચેક ની તાયીખ,ફેંક નુ ંનાભ ,ળાખા નુ ંનાભ, અંકે રૂવમા : શોચ નફંય યથી આલી જળે 
5. ફધી વલગત બમાા ફાદ બયેરી વલગતનો વગં્રશ કયલા ભાટે   વગં્રશ  ય ક્લરક કયો.  
6. જો બયેરી વલગતનો વગં્રશ ના કયલો શોમ તો   યદ કયવુ ં  ય ક્લરક કયો. 
7. આે શરેા કયેર વ્મલશાય જોલા ભાટે તથા કોઈ વ્મલશાય સધુાયલા ભાટે  માદી  ય ક્લરક કયલી. 
8. માદીભા ંઆેરા         ય ક્લરક કયલાથી જેતે યેકોડાને સધુાયી ળકાળે. જે ભાત્ર તરાટીના રોગીનથી જ થળે. 
9. માદીભા ંઆેરા        ય ક્લરક કયલાથી જેતે યેકોડાને ડીરીટ કયી ળકાળે. જે ભાત્ર તરાટીના રોગીનથી જ થળે.  
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ભકાન ટ્રાન્વપય યજીસ્ટય 
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ભકાન ટ્રાન્વપય યજીસ્ટય 

 
 
આ વ્મલશાયનો ઉમોગ ભકાન ટ્રાન્વપય લખતે નલા ભકાન ભાલરક નુ ંનાભ તથા નલા કબ્જજેદાયનુ ંનાભ ઉભેયલા ભાટે થળે. 
જેની ભાટે ઠયાલ નફંય અને શોંચ નફંય શોલો જરૂયી છે. 
વલગતલાય :. 

1. નફંય : વગં્રશ કમાા છી નફંય ઓટો જનેયેટ થળે  
2. વભરકત નફંય : વભરકત નફંય રખો 
3. વોવામટી નુ ંનાભ , જુના ભાલરકનુ ંનાભ , જુના કબ્જજેદાયનુ ંનાભ : વભરકત નફંય યથી આલી જળે 
4. નલા ભાલરક નુ ંનાભ : નલા ભાલરક નુ ંનાભ રખો  
5. નલા કબ્જજેદાય નુ ંનાભ : નલા કબ્જજેદાય નુ ંનાભ આો 
6. ઠયાલ નફંય : ભકાન ટ્રાન્વપય ભાટેની અયજી આેરી શોમ તેનો ઠયાલ નફંય  
7. ઠયાલ તાયીખ : ભકાન ટ્રાન્વપય ભાટેની અયજી આેરી શોમ તેની તાયીખ 
8. શોચ નફંય : ભકાન ટ્રાન્વપય ભાટે બયેરી યકભનો શોંચ નફંયઆો 
9. શોંચ તાયીખ : ભકાન ટ્રાન્વપય ભાટે બયેરી યકભનો શોંચની તાયીખ આલી જળે 
10. ફધી વલગત બમાા ફાદ બયેરી વલગતનો વગં્રશ કયલા ભાટે   વગં્રશ  ય ક્લરક કયો.  
11. જો બયેરી વલગતનો વગં્રશ ના કયલો શોમ તો   યદ કયવુ ં  ય ક્લરક કયો. 
12. આે શરેા કયેર વ્મલશાય જોલા ભાટે તથા કોઈ વ્મલશાય સધુાયલા ભાટે  માદી  ય ક્લરક કયલી. 
13. માદીભા ંઆેરા         ય ક્લરક કયલાથી જેતે યેકોડાને સધુાયી ળકાળે. જે ભાત્ર તરાટીના રોગીનથી જ થળે. 
14. માદીભા ંઆેરા        ય ક્લરક કયલાથી જેતે યેકોડાને ડીરીટ કયી ળકાળે. જે ભાત્ર તરાટીના રોગીનથી જ થળે.  
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આલક યજીસ્ટય 

 
 
આ યજીસ્ટયનો ઉમોગ ચંામત ભા ંઆલતા કોઈ ણ િકાય ના કાગ કે ટાર ની વલગત નોંધલા ભાટે થળે. 
વલગતલાય :. 

1. આલક નફંય : વગં્રશ કમાા છી નફંય ઓટો જનેયેટ થળે  
2. આલક  તાયીખ  :  કાગ કે ટાર આવ્મા ની તાયીખ  
3. ભોકરનાય : ટાર કે કાગ ભોકરનાય નુ ંનાભ 
4. સ્થ : ટાર કે કાગ જમાથંી આલી શોમ તે ગાભ કે ળશયેન ુનાભ 
5. વલગત : ટાર કે કાગ ની વલગત બયલાની છે  
6. ભોકરનાય નો નફંય : ભોકરનાય નો ભોફાઈર નફંય રખલો 
7. તાયીખ : ટાર કે કાગ ની જલાફ આલાની તાયીખ રખલી 
8. છેલ્રી તાયીખ : ટાર કે કાગ ની જલાફ આલાની છેલ્રી તાયીખ રખલી 
9. પાઈર  : કાગ કે ટાર નો વગં્રશ કમી પાઈર ભા ંકયલાનો છે તે પાઈર નુ ંનાભ 
10. ફધી વલગત બમાા ફાદ બયેરી વલગતનો વગં્રશ કયલા ભાટે   વગં્રશ  ય ક્લરક કયો.  
11. જો બયેરી વલગતનો વગં્રશ ના કયલો શોમ તો   યદ કયવુ ં  ય ક્લરક કયો. 
12. આે શરેા કયેર વ્મલશાય જોલા ભાટે તથા કોઈ વ્મલશાય સધુાયલા ભાટે  માદી  ય ક્લરક કયલી. 
13. માદીભા ંઆેરા         ય ક્લરક કયલાથી જેતે યેકોડાને સધુાયી ળકાળે. જે ભાત્ર તરાટીના રોગીનથી જ થળે. 
14. માદીભા ંઆેરા        ય ક્લરક કયલાથી જેતે યેકોડાને ડીરીટ કયી ળકાળે. જે ભાત્ર તરાટીના રોગીનથી જ થળે.  
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આ યજીસ્ટયનો ઉમોગ ચંામત ભાંથી જતા કોઈ ણ િકાય ના કાગ અથલા ટાર ની વલગત નોંધલા ભાટે થળે. 
વલગતલાય :. 

1. જાલક નફંય : વગં્રશ કમાા છી નફંય ઓટો જનેયેટ થળે  
2. જાલક તાયીખ  :  કાગ કે ટાર ભોકલ્માની તાયીખ  
3. કોને ભોકલ્યુ ં: ટાર કે કાગ કોને ભોકરી યહ્યા છો તેનુ ંનાભ 
4. સ્થ : ટાર કે કાગ જમા ંભોકરલાની શોમ તે ગાભ કે ળશયેન ુનાભ 
5. વલગત : ટાર કે કાગ ની વલગત બયલાની છે  
6. ભેલનાયનો નફંય : કાગ કે ટાર જેને ભલાની શોત તેનો ભોફાઈર નફંય રખલો 
7. તાયીખ : ટાર કે કાગ નો જલાફ રેલાની તાયીખ રખલી 
8. છેલ્રી તાયીખ : ટાર કે કાગ નો જલાફ રેલાની છેલ્રી તાયીખ રખલી 
9. પાઈર  : કાગ કે ટાર નો વગં્રશ કમી પાઈર ભા ંકયલાનો છે તે પાઈર નુ ંનાભ 
10. ભોકરલાનો િકાય : ટાર ભોકરલાનો િકાય   

દા.ત : ટાર કે કાગ ોસ્ટ,યેલ્લે કે સ્ીડ ોસ્ટ દ્વાયા ભોકલ્યુ ંછે તે રખવુ.ં 
11. ટીકીટ રૂ. :  જો ટાર કે ોસ્ટ ભા ંકોઈ િકાયનો ખચા થમો શોમ તો તે રખલો. 
12. ફધી વલગત બમાા ફાદ બયેરી વલગતનો વગં્રશ કયલા ભાટે   વગં્રશ  ય ક્લરક કયો.  
13. જો બયેરી વલગતનો વગં્રશ ના કયલો શોમ તો   યદ કયવુ ં  ય ક્લરક કયો. 
14. આે શરેા કયેર વ્મલશાય જોલા ભાટે તથા કોઈ વ્મલશાય સધુાયલા ભાટે  માદી  ય ક્લરક કયલી. 
15. માદીભા ંઆેરા         ય ક્લરક કયલાથી જેતે યેકોડાને સધુાયી ળકાળે. જે ભાત્ર તરાટીના રોગીનથી જ થળે. 
16. માદીભા ંઆેરા        ય ક્લરક કયલાથી જેતે યેકોડાને ડીરીટ કયી ળકાળે. જે ભાત્ર તરાટીના રોગીનથી જ થળે.  
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આલક નો દાખરો 

ગ્રાભ 
સવુલધા 
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આલક નો દાખરો 

 
 
આ આલકનો દાખરો વિન્ટ કયલા ભાટે છે. 
જેભા ંઆેરી વલગતો બયીને વગં્રશ ય ક્લરક કયળો એટરે દાખરા ની વિન્ટ નીકી જળે. 

1. ફધી વલગત બમાા ફાદ બયેરી વલગતનો વગં્રશ કયલા તથા વિન્ટ કયલા ભાટે   વગં્રશ  ય ક્લરક કયો.  
2. જો બયેરી વલગતનો વગં્રશ ના કયલો શોમ તો   યદ કયવુ ં  ય ક્લરક કયો. 
3. આે શરેા કયેર વ્મલશાય જોલા ભાટે તથા કોઈ વ્મલશાય સધુાયલા ભાટે  માદી  ય ક્લરક કયલી. 
4. માદીભા ંઆેરા         ય ક્લરક કયલાથી જેતે યેકોડાને સધુાયી ળકાળે. જે ભાત્ર તરાટીના રોગીનથી જ થળે. 
5. માદીભા ંઆેરા        ય ક્લરક કયલાથી જેતે યેકોડાને ડીરીટ કયી ળકાળે. જે ભાત્ર તરાટીના રોગીનથી જ થળે. 
6. માદી ભા ંઆેરા        ય ક્લરક કયલાથી જુના કોઈ વ્મલશાય ની વિન્ટ કયી વકળો. 
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યશઠેાણ નો દાખરો 

ગ્રાભ 
સવુલધા 
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આ યશઠેાણ નો દાખરો વિન્ટ કયલા ભાટે છે. 
જેભા ંઆેરી વલગતો બયીને  વગં્રશ ય ક્લરક કયળો એટરે દાખરા ની વિન્ટ નીકી જળે. 

1. ફધી વલગત બમાા ફાદ બયેરી વલગતનો વગં્રશ કયલા તથા વિન્ટ કયલા ભાટે   વગં્રશ  ય ક્લરક કયો.  
2. જો બયેરી વલગતનો વગં્રશ ના કયલો શોમ તો   યદ કયવુ ં  ય ક્લરક કયો. 
3. આે શરેા કયેર વ્મલશાય જોલા ભાટે તથા કોઈ વ્મલશાય સધુાયલા ભાટે  માદી  ય ક્લરક કયલી. 
4. માદીભા ંઆેરા         ય ક્લરક કયલાથી જેતે યેકોડાને સધુાયી ળકાળે. જે ભાત્ર તરાટીના રોગીનથી જ થળે. 
5. માદીભા ંઆેરા        ય ક્લરક કયલાથી જેતે યેકોડાને ડીરીટ કયી ળકાળે. જે ભાત્ર તરાટીના રોગીનથી જ થળે. 
6. માદી ભા ંઆેરા        ય ક્લરક કયલાથી જુના કોઈ વ્મલશાય ની વિન્ટ કયી વકળો. 
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દાખરો 

ગ્રાભ 
સવુલધા 
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આ વ્મલશાય નો ઉમોગ કોઈણ િકાય નો દાખરો વિન્ટ કાયલા ભાટે થળે. 
જેભા ંશ્રી ,વલમ  તથા નોંધ આે જે રખલી શોમ તે આી ળકાળે. 
 

1. ફધી વલગત બમાા ફાદ બયેરી વલગતનો વગં્રશ કયલા તથા વિન્ટ કયલા ભાટે   વગં્રશ  ય ક્લરક કયો.  
2. જો બયેરી વલગતનો વગં્રશ ના કયલો શોમ તો   યદ કયવુ ં  ય ક્લરક કયો. 
3. આે શરેા કયેર વ્મલશાય જોલા ભાટે તથા કોઈ વ્મલશાય સધુાયલા ભાટે  માદી  ય ક્લરક કયલી. 
4. માદીભા ંઆેરા         ય ક્લરક કયલાથી જેતે યેકોડાને સધુાયી ળકાળે. જે ભાત્ર તરાટીના રોગીનથી જ થળે. 
5. માદીભા ંઆેરા        ય ક્લરક કયલાથી જેતે યેકોડાને ડીરીટ કયી ળકાળે. જે ભાત્ર તરાટીના રોગીનથી જ થળે. 
6. માદી ભા ંઆેરા        ય ક્લરક કયલાથી જુના કોઈ વ્મલશાય ની વિન્ટ કયી વકળો. 
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યીલાયની ભારશતી 

ગ્રાભ 
સવુલધા 
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આ વ્મલશાય ભા ંરયલાયની દયેક ભારશતી બયલાની યેશળે.જેભા ંદયેક વભ્મો ની ફધી વલગત બયલાની યેશળે. 
 
વલગતલાય : 

1. જીલ્રો/તાલકુા /ગાભ : શરેેથી આલી જળે. 
ઘયના લર્ા ની વલગત 
2. નાભ ,વતાનુ ંનાભ ,ભાતાનુ ંનાભ ,લરિંગ લગેયે વલગત બયલાની યેશળે . 
3. ત્માયફાદ નીચે આેરા નાભ તથા તેની વલગત ભા ંઘય ના દયેક વભ્મ ની ભારશતી બયલાની છે. 

વભ્મની વલગત બમાા ફાદ ઉભેયલા ભાટે ્રવ       ય ક્લરક કયો. અને જો બયેરી વલગત ને ઉભેયલી ના શોમ તો      ય 
ક્લરક કયો. 

4. ફધી વલગત બમાા ફાદ બયેરી વલગતનો વગં્રશ કયલા ભાટે   વગં્રશ  ય ક્લરક કયો.  
5. જો બયેરી વલગતનો વગં્રશ ના કયલો શોમ તો   યદ કયવુ ં  ય ક્લરક કયો. 
6. આે શરેા કયેર વ્મલશાય જોલા ભાટે તથા કોઈ વ્મલશાય સધુાયલા ભાટે  માદી  ય ક્લરક કયલી. 
7. માદીભા ંઆેરા         ય ક્લરક કયલાથી જેતે યેકોડાને સધુાયી ળકાળે. જે ભાત્ર તરાટીના રોગીનથી જ થળે. 
8. માદીભા ંઆેરા        ય ક્લરક કયલાથી જેતે યેકોડાને ડીરીટ કયી ળકાળે. જે ભાત્ર તરાટીના રોગીનથી જ થળે. 

  

` ` 
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વય વાભાન  

ગ્રાભ 
સવુલધા 
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આ વ્મલશાય દ્વાયા ચંામત ાવે યશેરા વભાન ની માદી બયલાની યેશળે. 
જેભા ંલસ્ત ુનુ ંનાભ અને તેનો વીયીઅર નફંય  ણ આલી જળે. 
વલગતલાય : 

1. લસ્તનુુ ંનાભ  : લસ્તનુુ ંનાભ વદં કયવુ ં
2. શા /ના  : જો વદં કયેરી લસ્ત ુશોમ તો શા વદં કયવુ ંનશીતો ના. 
3. જથ્થો : ચંામત ાવે યશેર લસ્ત ુની ટોટર વખં્મા(Quantity) રખો. 
4. વીયીઅર નફંય : લસ્તનુો વીયીઅર નફંય શોમ તો રખલો. 
5. વલગત : લસ્ત ુવલેની કોઈ ભારશતી આલી. 
6. વલગત બમાા ફાદ ઉભેયલા ભાટે ્રવ       ય ક્લરક કયો. અને જો બયેરી વલગત ને ઉભેયલી ના શોમ તો      ય ક્લરક કયો. 
7. માદીભા ંઆેરા         ય ક્લરક કયલાથી જેતે યેકોડાને સધુાયી ળકાળે. જે ભાત્ર તરાટીના રોગીનથી જ થળે. 
8. માદીભા ંઆેરા        ય ક્લરક કયલાથી જેતે યેકોડાને ડીરીટ કયી ળકાળે. જે ભાત્ર તરાટીના રોગીનથી જ થળે. 

` ` 
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ચંામત ની વભરકત 

ગ્રાભ 
સવુલધા 
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આ વ્મલશાયભા ંચંામતની ભાલરકીની જેટરી વભરકત છે તેની વલગત બયલાની છે. 
 જેભકે ચંામતની ભાલરકી શઠે આલતી ગાભની ળાા , ાણીની ટાકંી, ભરંદય, તાલ , ડેભ, ફાગ-ફગીચો લગેયે. 
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કયના યીોટાવ 

ગ્રાભ 
સવુલધા 
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ભાગંણા-લસરુાત-ફાકી યજીસ્ટય 

ગ્રાભ 
સવુલધા 
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1. વભરકત થી વભરકત સધુી : આ વલકલ્ દ્વાયા આ કોઈ એક વભરકત નફંય થી કોઈ એક વભરકત નફંય સધુીનો રયોટા  જોલો શોમ 

તેની ભાટે છે.  
a) વભરકત થી ભા ંતભાયે જે વભરકત નફંય થી રયોટા  જોઈતો શોમ તે વભરકત નફંય આો. 
b) વભરકત સધુી ભા ંતભાયે વિન્ટ કયલાની છેલ્રી વભરકત નો નફંય આો. 

ત્માયફાદ િરરમા ય ક્લરક કયો.જેથી વભરકત િભાણે રયોટા  આલી જળે. જમા ંતભાયે ડાફી ફાજુ એ આેરા વિન્ટ ફટન 
યથી વિન્ટ કયલાના યેશળે. 

2. વોવામટીનુ ંનાભ : આ વલકલ્ દ્વાયા આ જેતે વોવામટી વદં કયી તેની ફધી વભરકતનો રયોટા  ફીર એક વાથે વિન્ટ કયી ળકો 
છો. 

ત્માયફાદ િરરમા ય ક્લરક કયો.જેથી વભરકત િભાણે રયોટા  આલી જળે. જમા ંતભાયે ડાફી ફાજુ એ આેરા વિન્ટ ફટન 
યથી વિન્ટ કયલાના યેશળે. 

જો બયેરી વલગત ને યદ કયલા ભાંગતા શોમ તો  યદ કયવુ ં  ય ક્ક્રક કયો. 
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આકાયણી યજીસ્ટય 

ગ્રાભ 
સવુલધા 
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1. વભરકત થી વભરકત સધુી : આ વલકલ્ દ્વાયા આ કોઈ એક વભરકત નફંય થી કોઈ એક વભરકત નફંય સધુીનો રયોટા  જોલો શોમ 

તેની ભાટે છે.  
a) વભરકત થી ભા ંતભાયે જે વભરકત નફંય થી રયોટા  જોઈતો શોમ તે વભરકત નફંય આો. 
b) વભરકત સધુી ભા ંતભાયે વિન્ટ કયલાની છેલ્રી વભરકત નો નફંય આો. 

ત્માયફાદ િરરમા ય ક્લરક કયો.જેથી વભરકત િભાણે રયોટા  આલી જળે. જમા ંતભાયે ડાફી ફાજુ એ આેરા વિન્ટ ફટન 
યથી વિન્ટ કયલાના યેશળે. 

2. એક થી લધ ુવભરકત ભાટે : આ વલકલ્ દ્વાયા આ તભાયી વદંગી ની વભરકતો ના નફંય આી ને તેનો રયોટા  વિન્ટ કયી ળકો 
છો. 
a) આેર ફોક્ષ ભા ંવભરકત નફંય રાખો. 

ઉદાશયણ તયીકે : ૧,૫,૬,૪૮,૧૨૨૫ 

ખાવ નોંધ : વભરકત નફંય આતી લખતે શેરી ભીરકત નફંયના શેરા અને છેલ્રી વભરકત નફંયના  

છી ક્યાયેમ , (કોભા)ં કયલો નરશ. 
 

3. વોવામટીનુ ંનાભ : આ વલકલ્ દ્વાયા આ જેતે વોવામટી વદં કયી તેની ફધી વભરકતનો રયોટા  ફીર એક વાથે વિન્ટ કયી ળકો 
છો. 

ત્માયફાદ િરરમા ય ક્લરક કયો.જેથી વભરકત િભાણે રયોટા  આલી જળે. જમા ંતભાયે ડાફી ફાજુ એ આેરા વિન્ટ ફટન 
યથી વિન્ટ કયલાના યેશળે. 

જો બયેરી વલગત ને યદ કયલા ભાંગતા શોમ તો  યદ કયવુ ં  ય ક્ક્રક કયો. 
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ભાગંણા યજીસ્ટય 

ગ્રાભ 
સવુલધા 
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1. વભરકત થી વભરકત સધુી : આ વલકલ્ દ્વાયા આ કોઈ એક વભરકત નફંય થી કોઈ એક વભરકત નફંય સધુીનો રયોટા  જોલો શોમ 

તેની ભાટે છે.  
a) વભરકત થી ભા ંતભાયે જે વભરકત નફંય થી રયોટા  જોઈતો શોમ તે વભરકત નફંય આો. 
b) વભરકત સધુી ભા ંતભાયે વિન્ટ કયલાની છેલ્રી વભરકત નો નફંય આો. 

ત્માયફાદ િરરમા ય ક્લરક કયો.જેથી વભરકત િભાણે રયોટા  આલી જળે. જમા ંતભાયે ડાફી ફાજુ એ આેરા વિન્ટ ફટન 
યથી વિન્ટ કયલાના યેશળે. 

2. વોવામટીનુ ંનાભ : આ વલકલ્ દ્વાયા આ જેતે વોવામટી વદં કયી તેની ફધી વભરકતનો રયોટા  ફીર એક વાથે વિન્ટ કયી ળકો 
છો. 

ત્માયફાદ િરરમા ય ક્લરક કયો.જેથી વભરકત િભાણે રયોટા  આલી જળે. જમા ંતભાયે ડાફી ફાજુ એ આેરા વિન્ટ ફટન 
યથી વિન્ટ કયલાના યેશળે. 

જો બયેરી વલગત ને યદ કયલા ભાંગતા શોમ તો  યદ કયવુ ં  ય ક્ક્રક કયો. 
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લસરુાત યજીસ્ટય 

ગ્રાભ 
સવુલધા 
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1. વભરકત થી વભરકત સધુી : આ વલકલ્ દ્વાયા આ કોઈ એક વભરકત નફંય થી કોઈ એક વભરકત નફંય સધુીનો રયોટા  જોલો શોમ 

તેની ભાટે છે.  
a) વભરકત થી ભા ંતભાયે જે વભરકત નફંય થી રયોટા  જોઈતો શોમ તે વભરકત નફંય આો. 
b) વભરકત સધુી ભા ંતભાયે વિન્ટ કયલાની છેલ્રી વભરકત નો નફંય આો. 

ત્માયફાદ િરરમા ય ક્લરક કયો.જેથી વભરકત િભાણે રયોટા  આલી જળે. જમા ંતભાયે ડાફી ફાજુ એ આેરા વિન્ટ ફટન 
યથી વિન્ટ કયલાના યેશળે. 

2. વોવામટીનુ ંનાભ : આ વલકલ્ દ્વાયા આ જેતે વોવામટી વદં કયી તેની ફધી વભરકતનો રયોટા  ફીર એક વાથે વિન્ટ કયી ળકો 
છો. 

ત્માયફાદ િરરમા ય ક્લરક કયો.જેથી વભરકત િભાણે રયોટા  આલી જળે. જમા ંતભાયે ડાફી ફાજુ એ આેરા વિન્ટ ફટન 
યથી વિન્ટ કયલાના યેશળે. 

જો બયેરી વલગત ને યદ કયલા ભાંગતા શોમ તો  યદ કયવુ ં  ય ક્ક્રક કયો. 
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ફાકી યજીસ્ટય 

ગ્રાભ 
સવુલધા 
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1. વભરકત થી વભરકત સધુી : આ વલકલ્ દ્વાયા આ કોઈ એક વભરકત નફંય થી કોઈ એક વભરકત નફંય સધુીનો રયોટા  જોલો શોમ 

તેની ભાટે છે.. 
a) વભરકત થી ભા ંતભાયે જે વભરકત નફંય થી રયોટા  જોઈતો શોમ તે વભરકત નફંય આો. 
b) વભરકત સધુી ભા ંતભાયે વિન્ટ કયલાની છેલ્રી વભરકત નો નફંય આો. 

ત્માયફાદ િરરમા ય ક્લરક કયો.જેથી વભરકત િભાણે રયોટા  આલી જળે. જમા ંતભાયે ડાફી ફાજુ એ આેરા વિન્ટ ફટન 
યથી વિન્ટ કયલાના યેશળે. 

2. વોવામટીનુ ંનાભ : આ વલકલ્ દ્વાયા આ જેતે વોવામટી વદં કયી તેની ફધી વભરકતનો રયોટા  ફીર એક વાથે વિન્ટ કયી ળકો 
છો. 

ત્માયફાદ િરરમા ય ક્લરક કયો.જેથી વભરકત િભાણે રયોટા  આલી જળે. જમા ંતભાયે ડાફી ફાજુ એ આેરા વિન્ટ ફટન 
યથી વિન્ટ કયલાના યેશળે. 

જો બયેરી વલગત ને યદ કયલા ભાંગતા શોમ તો  યદ કયવુ ં  ય ક્ક્રક કયો. 
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ભાવવક ત્રક 

ગ્રાભ 
સવુલધા 
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1. ભરશનો :  જે ભરશના નુ ંભાવવક ત્રક જોઈતુ ંશોમ તે ભરશનો વદં કયો 

a) ત્માયફાદ િરરમા ય ક્લરક કયો.  

જો બયેરી વલગત ને યદ કયલા ભાંગતા શોમ તો  યદ કયવુ ં  ય ક્ક્રક કયો. 
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ભકાન ટ્રાન્વપય યજીસ્ટય 

ગ્રાભ 
સવુલધા 
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1. ભરશનો :  જે ભરશના નુ ંટ્રાન્વપય યજીસ્ટય જોઈતુ ંશોમ તે ભરશનો વદં કયો 

a) ત્માયફાદ િરરમા ય ક્લરક કયો.  

જો બયેરી વલગત ને યદ કયલા ભાંગતા શોમ તો  યદ કયવુ ં  ય ક્ક્રક કયો. 

  



http://www.Gramsuvidha.gujarat.gov.in  2020

 
 

 
ઈ–ગ્રાભ વલશ્વગ્રાભ વોવામટી 

Page | 83 

 
  

અકાઉન્ટ રયોટા  

ગ્રાભ 
સવુલધા 
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જાલક ખચાા યજીસ્ટય 

ગ્રાભ 
સવુલધા 
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1. તાયીખ થી તાયીખ સધુી :  જે તાયીખ  થી જે તાયીખ સધુી નો યીોટા  જોલો શોમ તે વદં કયો. 

a) ત્માયફાદ પ્રરિમા  ય ક્લરક કયો.  

જો બયેરી વલગત ને યદ કયલા ભાંગતા શોમ તો  યદ કયવુ ં  ય ક્ક્રક કયો. 
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યોજભે 

ગ્રાભ 
સવુલધા 
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1. તાયીખ :  જે તાયીખનો યીોટા  જોલો શોમ તે વદં કયો.  

a) ત્માયફાદ પ્રરિમા  ય ક્લરક કયો.  

જો બયેરી વલગત ને યદ કયલા ભાંગતા શોમ તો  યદ કયવુ ં  ય ક્ક્રક કયો. 
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લસરુાત યજીસ્ટય 

ગ્રાભ 
સવુલધા 
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1. તાયીખ થી તાયીખ સધુી :   જે તાયીખ  થી જે તાયીખ સધુી નો યીોટા  જોલો શોમ તે વદં કયો. 
2. ખાતુ ં: કેળ/ ફેંક નુ ંખાત ુ ંવદં કયો 

a) ત્માયફાદ પ્રરિમા  ય ક્લરક કયો.  

જો બયેરી વલગત ને યદ કયલા ભાંગતા શોમ તો  યદ કયવુ ં  ય ક્ક્રક કયો. 
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નાણાનુ ંલાવિક લગીકયણ 

ગ્રાભ 
સવુલધા 
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1. આલક / જાલક :  આલક કે જાલક નો યીોટા  જોલો શોમ તે વદં કયો. 
2. જે  ભરશના નો રયોટા  જોલો છે તે વદં કયો. 

a) ત્માયફાદ પ્રરિમા  ય ક્લરક કયો.  

જો બયેરી વલગત ને યદ કયલા ભાંગતા શોમ તો  યદ કયવુ ં  ય ક્ક્રક કયો. 
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આલક જાલક યજીસ્ટય 

ગ્રાભ 
સવુલધા 
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3. તાયીખ થી તાયીખ સધુી :  જે તાયીખ  થી જે તાયીખ સધુી નો યીોટા  જોલો શોમ તે વદં કયો. 

a) ત્માયફાદ પ્રરિમા  ય ક્લરક કયો.  

જો બયેરી વલગત ને યદ કયલા ભાંગતા શોમ તો  યદ કયવુ ં  ય ક્ક્રક કયો. 
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યેલન્ય ુયજીસ્ટય 

ગ્રાભ 
સવુલધા 
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1. તાયીખ થી તાયીખ સધુી :   જે તાયીખ  થી જે તાયીખ સધુી નો યીોટા  જોલો શોમ તે વદં કયો. 
2. અંકે રૂ. : અરશમા તભાયે કેટરા રૂવમા સધુીની શોચ જોઈએ છે તે બયો 

b) ત્માયફાદ પ્રરિમા  ય ક્લરક કયો.  

જો બયેરી વલગત ને યદ કયલા ભાંગતા શોમ તો  યદ કયવુ ં  ય ક્ક્રક કયો. 
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ફેંક યજીસ્ટય 

ગ્રાભ 
સવુલધા 
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4. તાયીખ થી તાયીખ સધુી  :  જે તાયીખ  થી જે તાયીખ સધુી નો યીોટા  જોલો શોમ તે વદં કયો. 
5. ફેંક : ફેંક વદં કયો 

a) ત્માયફાદ પ્રરિમા  ય ક્લરક કયો.  

જો બયેરી વલગત ને યદ કયલા ભાંગતા શોમ તો  યદ કયવુ ં  ય ક્ક્રક કયો. 
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આલક તાયીજ 

ગ્રાભ 
સવુલધા 
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6. તાયીખ થી તાયીખ સધુી :   જે તાયીખ  થી જે તાયીખ સધુી નો યીોટા  જોલો શોમ તે વદં કયો. 

a) ત્માયફાદ પ્રરિમા  ય ક્લરક કયો.  

જો બયેરી વલગત ને યદ કયલા ભાંગતા શોમ તો  યદ કયવુ ં  ય ક્ક્રક કયો. 
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ખાતાનો ઉતાયો 

ગ્રાભ 
સવુલધા 
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1. તાયીખ થી તાયીખ સધુી  :  જે તાયીખ  થી જે તાયીખ સધુી નો યીોટા  જોલો શોમ તે વદં કયો. 

a) ખાતુ ં: જે ખાતા નો ઉતાયો જોઈતો શોમ તે વદં કયો 
b) ત્માયફાદ પ્રરિમા  ય ક્લરક કયો.  

જો બયેરી વલગત ને યદ કયલા ભાંગતા શોમ તો  યદ કયવુ ં  ય ક્ક્રક કયો. 
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આલક જાલક ત્ર 

ગ્રાભ 
સવુલધા 
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આલક યજજસ્ટય 

ગ્રાભ 
સવુલધા 
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2. તાયીખ થી તાયીખ સધુી  :  જે તાયીખ  થી જે તાયીખ સધુી નો યીોટા  જોલો શોમ તે વદં કયો. 

a) ત્માયફાદ પ્રરિમા  ય ક્લરક કયો.  

જો બયેરી વલગત ને યદ કયલા ભાંગતા શોમ તો  યદ કયવુ ં  ય ક્ક્રક કયો. 
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જાલક યજજસ્ટય 

ગ્રાભ 
સવુલધા 
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3. તાયીખ થી તાયીખ સધુી :  જે તાયીખ  થી જે તાયીખ સધુી નો યીોટા  જોલો શોમ તે વદં કયો. 

a) ત્માયફાદ પ્રરિમા  ય ક્લરક કયો.  

જો બયેરી વલગત ને યદ કયલા ભાંગતા શોમ તો  યદ કયવુ ં  ય ક્ક્રક કયો. 
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ગાભ ને રગતા તભાભ વ્મલવામ ની ભારશતી અરશમા ંબયલાની યેશળે. 
જેની ઉયથી નમનુા ન.ં૩ અને નમનુા ન ં૫ નીકળે અને તેની ચકુલણીની ભારશતી ણ ફતાલી ળકાળે. 
આ ચકુલણી યથી વ્મલવામ લેયાને રગતા તભાભ રયોટા  ણ ભેલી ળકાળે 

  

વ્મલવામ લેયો 

ગ્રાભ 
સવુલધા 
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. 

નમનુો - ૩ 

ગ્રાભ 
સવુલધા 
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નમનુા ૩ ભા ંવૌિથભ અયજદાયનુ ંનાભ અને તેના વ્મવામ ની ભારશતી બયલાની છે. 
વલગતલાય : 

1. િભ ન.ં : ચંામત િભાણે આભેે આલી જળે. 
2. વ્મલવામ/વ્માાય / ધધંો : કંનીનુ ંનાભ કે વ્મલવામ નુ ંનાભ. 

3. વયનામુ ં: વ્મલવામ/ વ્માાય / ધધંા નુ ંવયનામુ ંરખવુ.ં 
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ત્માયફાદ નીચે “ભાત્ર કચયેીના ઉમોગ ભાટે” ભા ંજરૂયી વલગતો બયો. 
વલગતલાય :  

1. નોંધણી પ્રભાણત્રક નંફય : અશી  વ્મલવામ નો નોંધણી નફંય રખો 
2. બયલા મોગ્મ લેયાની યકભ : વ્મલવામ ને રાગ ુડતી લેયાની યકભ બયો 
3. ાછરી બયલા મોગ્મ યકભ : જો આ વ્મલવામ ની ાછરી ફાકી નીકતી શોમ તો તેની યકભ 

4. ાછરી બયલા મોગ્મ વ્માજની યકભ : જો આ વ્મલવામ ની ાછરી વ્માજ ની યકભ નીકતી શોમ તો બયલી 
5. કઈ તાયીખ સધુી બયલાની છે તે : લેયો બયલાની છેલ્રી તાયીખ. 
6. લધાયાની નોંધ : કોઈ નોંધ રખલી શોમ તો  

7. ફધી વલગત બમાા ફાદ બયેરી વલગતનો વગં્રશ કયલા ભાટે   વગં્રશ  ય ક્લરક કયો.  
8. જો બયેરી વલગતનો વગં્રશ ના કયલો શોમ તો   યદ કયવુ ં  ય ક્લરક કયો. 
9. આે શરેા કયેર વ્મલશાય જોલા ભાટે તથા કોઈ વ્મલશાય સધુાયલા ભાટે  માદી  ય ક્લરક કયલી. 
10. માદીભા ંઆેરા         ય ક્લરક કયલાથી જેતે યેકોડાને સધુાયી ળકાળે. જે ભાત્ર તરાટીના રોગીનથી જ થળે. 
11. માદીભા ંઆેરા        ય ક્લરક કયલાથી જેતે યેકોડાને ડીરીટ કયી ળકાળે. જે ભાત્ર તરાટીના રોગીનથી જ થળે. 
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નમનુો-૫ 

ગ્રાભ 
સવુલધા 
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નમનુા-૫ ભા ંયજીસ્ટય કયેરા વ્મલવામ ભા ંકાભે યેશનાયા ની વખં્મા અને તેને દયભરશને રાગ ુડતા લેયાની ભારશતી રખલી. 
જેના યથી બયલા ાત્ર કુર લેયાની યકભ આલી જળે. 
વલગતલાય :  

1. યજીસ્રેળન પ્રભાણત્રક નંફય : અશી  વ્મલવામનો નોંધણી નફંય રખો 
( નફંય બયલાથી ફાકીની વલગત આલી જળે.) 

2. જે ભરશના ભાટે નમનુા-૫ બયલાની શોમ એ ભરશનો અને લટ વદં કયો. 

 

3. અશી ભાવવક ગાય મજુફ કાભે યશનેાયા ની વખં્મા બયલી 
a. (૨) ભાં કાભે યશનેાયાઓની વખં્મા : ગાય મજુફ કેટરા કાભે યશનેાયાઓની વખં્મા. 
b. (૩) ભાં જેટરા કાભેયેશનાયા ય લેયો ના ગણલાનો શોમ તેની વખં્મા 
c. (૪) ભાં ટોટર કેટરા ય લેયો ગણલાનો છે આલી જળે 

d. (૫) ભાં કાભે યશનેાય ની દય ભરશનાના લેયાની યકભ 

e. (૬) ભાં ભાવવક ગાય મજુફ કટ લેયાની યકભ આલી જળે. 
f. નીચ ેકુર કેટરી યકભ લસરુલાની છે તે આલી જળે. 
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વ્મલશાય 

ગ્રાભ 
સવુલધા 
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ચકુલણી યવીદ 
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વ્મલશાયના ભેન ુભાંથી ચકુલણી યળીદ વદં કયો. 
અરશમા ંઆડે પોભટ-૩ ની ચકુલણી જોઈશુ.ં 
વલગતલાય : 

1. નફંય :  આભેે આલી જળે 
2. તાયીખ : યકભ બમાા ની તાયીખ આો 
3. આય.વી(પોભટ-૩) : પોભા -૩ ની વાભે આલેરા      ય ક્લરક કયો. 
4. યજીસ્રેળન પ્રભાણત્રક નંફય : અશી  વ્મલવામનો નોંધણી નફંય રખો 

નફંય આલાથી તેની ફધી વલગત આલી જળે. 
(જેભાં કાભે યાખનાય નુ ંનાભ , વયનામુ,ં ાછરી ફાકી , ચાલ ુ ફાકી , ચાલ ુવ્માજ , ાછલ ુવ્માજ અને કુર ફાકી જેલી 
વલગતો આલી જળે.) 

5. ાછરી ચકૂલેર :  
a. ફાકી :  ભા ંાછરી લસરેુરી યકભ રખો. 
(ાછરી ફાકી કયતા લધાયે રખી ળકાળે નરશ.) 
b. વ્માજ : ભા ંાછરી લસરેુરી વ્માજ ની યકભ રખો. 
(ાછરી વ્માજ ફાકી કયતા લધાયે રખી ળકાળે નરશ.) 

6. ચાલ ુચકૂલેર :  
a. ફાકી : ભા ંચાલ ુલસરેુરી યકભ રખો. 
(ચાલ ુફાકી કયતા લધાયે રખી ળકાળે નરશ.) 
b. વ્માજ :  ભા ંચાલ ુલસરેુરી વ્માજ ની યકભ રખો. 
(ચાલ ુવ્માજ ફાકી કયતા લધાયે રખી ળકાળે નરશ.) 

7. ફધી વલગત બમાટ ફાદ નીચ ેકુર લસરુાત અને કુર ફાકી આલી જળે 
8. ચકૂલલાનો પ્રકાય : લસરુાત યોકડ છે કે ચેક ભા ંતે વદં કયો 

(જો ચેક શોમ તો તેની વલગત બયલી જરૂયી છે) 



http://www.Gramsuvidha.gujarat.gov.in  2020

 
 

 
ઈ–ગ્રાભ વલશ્વગ્રાભ વોવામટી 

Page | 117 

9. ફધી વલગત બમાા ફાદ બયેરી વલગતનો વગં્રશ કયલા તથા વિન્ટ કયલા ભાટે   વગં્રશ  ય ક્લરક કયો.  
10. જો બયેરી વલગતનો વગં્રશ ના કયલો શોમ તો   યદ કયવુ ં  ય ક્લરક કયો. 
11. આે શરેા કયેર વ્મલશાય જોલા ભાટે તથા કોઈ વ્મલશાય સધુાયલા ભાટે  માદી  ય ક્લરક કયલી. 
12. માદીભા ંઆેરા         ય ક્લરક કયલાથી જેતે યેકોડાને સધુાયી ળકાળે. જે ભાત્ર તરાટીના રોગીનથી જ થળે. 
13. માદીભા ંઆેરા        ય ક્લરક કયલાથી જેતે યેકોડાને ડીરીટ કયી ળકાળે. જે ભાત્ર તરાટીના રોગીનથી જ થળે. 
14. માદી ભા ંઆેરા        ય ક્લરક કયલાથી જુના કોઈ વ્મલશાય ની વિન્ટ કયી વકળો.જે A4 ના ેય ભા ંઆલળે. 

 
(વ્મલવામ લેયાની શોંચ) 
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વ્મલશાયના ભેન ુભાંથી ચકુલણી યળીદ વદં કયો. 
અરશમા ંઆડે પોભટ-૫ ની ચકુલણી જોઈશુ.ં 
વલગતલાય : 

1. નફંય :  આભેે આલી જળે 
2. તાયીખ : યકભ બમાા ની તાયીખ આો 
3. આય.વી(પોભટ-૫) : પોભા - ૫ ની વાભે આલેરા      ય ક્લરક કયો. 
4. યજીસ્રેળન પ્રભાણત્રક નંફય : અશી  વ્મલવામનો નોંધણી નફંય રખો 

નફંય આલાથી તેની ફધી વલગત આલી જળે. 
(જેભાં કાભે યાખનાય નુ ંનાભ , વયનામુ,ં ાછરી ફાકી , ચાલ ુ ફાકી , ચાલ ુવ્માજ , ાછલ ુવ્માજ અને કુર ફાકી જેલી 
વલગતો આલી જળે.) 

5. ભરશનો / લટ :  જે ભરશના તથા લાની  લસરુાત કયલાની શોમ તે ભરશનો તથા લા વદં કયો. 
6. ાછરી ચકૂલેર :  

a. ફાકી :  ભા ંાછરી લસરેુરી યકભ રખો. 
(ાછરી ફાકી કયતા લધાયે રખી ળકાળે નરશ.) 
b. વ્માજ : ભા ંાછરી લસરેુરી વ્માજ ની યકભ રખો. 
(ાછરી વ્માજ ફાકી કયતા લધાયે રખી ળકાળે નરશ.) 

7. ચાલ ુચકૂલેર :  
a. ફાકી : ભા ંચાલ ુલસરેુરી યકભ રખો. 
(ચાલ ુફાકી કયતા લધાયે રખી ળકાળે નરશ.) 
b. વ્માજ :  ભા ંચાલ ુલસરેુરી વ્માજ ની યકભ રખો. 
(ચાલ ુવ્માજ ફાકી કયતા લધાયે રખી ળકાળે નરશ.) 

8. ફધી વલગત બમાટ ફાદ નીચ ેકુર લસરુાત અને કુર ફાકી આલી જળે 
9. ચકૂલલાનો પ્રકાય : લસરુાત યોકડ છે કે ચેક ભા ંતે વદં કયો 
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(જો ચેક શોમ તો તેની વલગત બયલી જરૂયી છે) 
10. ફધી વલગત બમાા ફાદ બયેરી વલગતનો વગં્રશ કયલા તથા વિન્ટ કયલા ભાટે   વગં્રશ  ય ક્લરક કયો.  
11. જો બયેરી વલગતનો વગં્રશ ના કયલો શોમ તો   યદ કયવુ ં  ય ક્લરક કયો. 
12. આે શરેા કયેર વ્મલશાય જોલા ભાટે તથા કોઈ વ્મલશાય સધુાયલા ભાટે  માદી  ય ક્લરક કયલી. 
13. માદીભા ંઆેરા         ય ક્લરક કયલાથી જેતે યેકોડાને સધુાયી ળકાળે. જે ભાત્ર તરાટીના રોગીનથી જ થળે. 
14. માદીભા ંઆેરા        ય ક્લરક કયલાથી જેતે યેકોડાને ડીરીટ કયી ળકાળે. જે ભાત્ર તરાટીના રોગીનથી જ થળે. 
15. માદી ભા ંઆેરા        ય ક્લરક કયલાથી જુના કોઈ વ્મલશાય ની વિન્ટ કયી વકળો.જે A4 ના ેય ભા ંઆલળે. 

 
(વ્મલવામ લેયાની શોંચ) 


