
યાજકોટ ભશાનગયાલરકા 
(લેયા લસરૂાત ળાખા) જાશયે નોટટવ 

 
ધી ફોમ્ફે પ્રોવલન્સવમર મ્યવુનવવર કોોયેળન અવધવનમભ – ૧૯૪૯ ના ટયવળષ્ટ “એ” ના 

પ્રકયણ-૮ કયને રગતા વનમભોના વનમભ ન-ં૯ તથા ૧૩ થી ૧૬ મજુફ મ્યવુનવવર શદભા ંઆલેર 
વભરકતની વને.૨૦૧૮-૨૦૧૯ ના લષ  ભાટેની વભલ્કત લેયા અંગેની જાશયે નોટટવ.  

 

(૧) આ જાશયે નોટીવથી વફંધંકતાષ તભાભ વ્મન્તતઓને જણાલલાભા ંઆલે છે કે યાજકોટ ભશાનગયાલરકા 
વલસ્તાયભા ંઆલેર વભરકતોની વભરકત લેયાની ગણતયી કોમ્્યટુય ડેટા વને.૨૦ ૧૮-૨૦૧૯ ની વાર 
ભાટે તૈમાય કયેર છે તે આકાયણી ડેટાની વલગત યાજકોટ ભશાનગયાલરકાની ઇસ્ટ ઝોન, વેસરર ઝોન 
અને લેસ્ટ ઝોન કચેયી ખાતેની લેયા લસરુાત ળાખા  તથા લોડષની મખુ્મ લોડષઓટપવોભા ં  આલેર 
કોમ્્યટુય યથી નીચે ાયા-(૨)ભા ંજણાલેર મદુત દયમ્માન વભરકતના ભાલરક અથલા બોગલટો 
કયનાય શોલાનો દાલો કયતા શોમ તેલી વ્મન્તત અથલા એલી વ્મન્તતઓના કોઇણ અવધકૃત પ્રવતવનવધ 
ભાટશતી જોઇ ળકળે તેભજ તેભાથંી લગય ટકિંભતે, કોમ્્યટુયાઇઝડ નકર ભેલી ળકળે.  

 
(૨) ઉય જણાલેર વભરકતોના વભલ્કત લેયા યજીસ્ટયભા ંલષ ૨૦૧ ૭-૨૦૧૮ દયમ્માન દાખર કયલાભા ં

આલેર નલીન નોંધ અથલા દાખર કયલાભા ંઆલેર વભરકત  લેયાની ગણતયીનો સધુાયો અથલા 
દાખર કયેર વભરકતના ઉમોગના પ્રકાય ફાફતનો સધુાયો અથલા દાખર કયલાભા ંઆલેર કય 
બયલા વારૂ જલાફદાય વ્મન્તતના નાભનો સધુાયો અથલા દાખર કયલાભા ંઆલેર બોગલટો કયનાયના 
નાભના સધુાયા વલરૂધ્ધ લાધંાઓ અને કાયણો દળાષલતી રેલખત અયજી આ નોટટવ પ્રવવધ્ધ થમાની તા.       
૧૬/૦૭/૨૦૧૮ થી તા .૩૧/૦૭/૨૦૧૮ સધુીભા ંકચેયીના ંકાભકાજના વભમ દયમ્માન તે ફાફતે 
વભરકત દીઠ અરામદી રેલખત /ઓનરાઇન લાધંા અયજી સ્ષ્ટ કાયણો જણાલી, વફંવંધત ઝોન 
ઓપીવની લેયા લસરુાત ળાખા /મખુ્મ લોડષ ઓટપવોભાં  કવભળનયશ્રી, યાજકોટ ભશાનગયાલરકાને 
ઉદે્દળીને યજુ કયલા આથી સચુના આલાભા ંઆલે છે, જેભના તયપથી આ મદુતની અંદય 
રેલખત/ઓનરાઇન લાધંા અયજી નશીં આલે તો તેભને ઉય ાયા-(૧)ભા ંજણાવ્મા પ્રભાણે વભલ્કત લેયા 
ત્રકભા ંકયેર નોંધ અંગે લાધંો નથી તેભ ગણલાભા ંઆલળે તેભજ તે વભરકત ઉય રેલાના થતા ંકય 
કામદેવય યીતે આકાયી લસરુ કયલાની કામષલાશી કયલાભા ંઆલળે.  

(૩) જે અયજદાયોને નલા લેયા લફર ભેર નથી તેલા અયજદાયોએ જુના લેયા લફર વાથે રગત લોડષ 
ઓટપવે વંકષ  કયલાનો યશળેે તથા નવ ુલેયા લફર અરગ વભલ્કત નફંય કે નાભથી ભેર શોમ તેલા 
અયજદાયોએ જુના અને નલા લેયા લફર વાથે રગત લોડષ ઓટપવ કે ઝોન ઓટપવે રૂફરૂ વંકષ  કયલાનો 
યશળેે.   

         
           (વશી) ફછંાનીવધ ાની  

                     કવભશ્નય 
                                                   યાજકોટ ભશાનગયાલરકા 

 
 

નોંધ :- 
 
(૧) વભગ્ર ભાટશતી લેયા લસરુાત ળાખાના કોમ્્યટુયભા ંજોઇ ળકાળે. 
(૨) આ ભાટશતી યાજકોટ ભશાનગયાલરકાની લેફવાઇટ/ભોફાઇર અપ્્રકેળન ઉય ણ જોઇ ળકાળે. 
(૩) આ જાશયે નોટીવની પ્રવવપ્ધ્ધ નીચેના સ્થોએ કયલાભા ંઆલેર છે.  

I.   યાજકોટ ભશાનગયાલરકાની ત્રણેમ ઝોન કચેયી તથા તભાભ વીટી વવલીક વેસટયના નોટીવ ફોડષ   

ઉય. 
II.  લોડષ ઓટપવ-લોડષ નફંય ૧ થી ૧૮. 

III.  યાજકોટ ભશાનગયાલરકાની લેફવાઇટ ઉય.  
લેફવાઇટ:www.rmc.gov.in 


