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આલક, જ્ઞાવિ, લાયસાઇ લગેયેના પ્રભાણત્રો ઘયે ફેઠા ભેલી ળકાળે : યે ળનકાર્ટ અંગેની અયજી ણ આલકામટ
: ટ્રાનઝ
્ કળન ચાર્જ સયકાય બોગલળે. યાજ્ મ સયકાય દ્વાયા આણો િાલુકો - લામબ્રનર્
્ િાલુકો અને ઇ-ગ્રાભ
વલશ્વ ગ્રાભ સેનર્
્ યો દ્વાયા યાજ્ મની પ્રજાને સેલાઓ ુયી ાર્લાની કાભગીયી કયલાભાાં આલે છે . યાજ્ મની પ્રજાને
આજના આધુવનક યુગભાાં ઓનરાઇન સેલાઓ ુયી ાર્લા ભાર્ે યાજ્ મ સયકાય કર્ીફધધ
્ છે . લર્ાપ્રધાન
નયે નદ્ર્ બાઇના ડર્જીર્ર ઇનડ્ ર્માના સલ
્ ન
્ ને સાકાય કયલાની ડિળાભાાં મુખમ
્ ભાંત્રી શ્રીભવિ આનાંિીફેન
ર્ેરની ગવિળીર સયકાય ડર્જીર્ર ગુજયાિ અંિગટિ યાજ્ મના નાગડયકોને એક જ ોર્ટ રની સુવલધા અટણ
કયે છે . યાજ્ મ સયકાય, યાજ્ મના નાગડયકોને જુિા જુિા વલબાગોની સેલાઓ એક ોર્ટ રના ભાધમ
્ ભથી
ઓનરાઇન ઉરબધ
્ થામ િે ભાર્ે digitalgujrat.gov.in નાભના ોર્ટ રના ભાધમ
્ ભથી જુિા જુિા વલબાગોની
સેલાઓ, જનસેલા કેનદ્ર્ ો િથા આણો િાલુકો લામબ્રનર્
્ િાલુકો દ્વાયા ુયી ાર્લાભાાં આલિી સેલાઓ
િફક્કાલાય યાજ્ મના નાગડયકોને ઘેયફેઠા ઉરબધ
્ કયાલલાભાાં આલળે. (યાજ્ મના નાગડયકોને ઓનરાઇન
અયજી કયલા ભાર્ે જરૂયી ભાગટિળટન અથલા પયીમાિ વનલાયણ ભાર્ે ૨૪×૭ હેલ
્ રાઇનની વમ
્ લસથ
્ ા ણ
કયલાભાાં આલેર છે .) ોર્ટ રભાાં ેભેનર્
્ ગેર્લેની સુવલધા યાખલાભાાં આલેર છે , જે દ્વાયા અયજિાય સેલા ભાર્ે
વનમિ પી બયી ળકળે. આ સેલાઓ ઓનરાઇન ભેલલા ભાર્ે સાભાનમ
્ િઃ ઓનરાઇન ચ ૂકલણી ભાર્ે
ટ્રાનઝ
્ કળન ચાર્જ જે િે ફેંક દ્વાયા લસ ૂર કયલાભાાં આલિો હોમ છે . યાજ્ મના નાગડયકોને આ ટ્રાનઝ
્ કળન ચાર્જ
ચ ૂકલલો ન ર્ે િેલી વમ
્ લસથ
્ ા ણ કયલાભાાં આલેર છે . આ ટ્રાનઝ
્ કળન ચાર્જ યાજ્ મ સયકાય બોગલળે.
અયજિાયો ોિાના અસર પ્રભાણત્રો એક લખિ જે િે એર્ીલીર્ી સેનર્
્ યો - જનસેલા કેનદ્ર્ ો ઉય ચકાસણી
કયાલી ડર્જીર્ર લોલર્
્ નો ણ ઉમોગ કયી ળકળે. તમ
્ ાયફાિ ડર્જીર્ર લોલર્
્ ભાયપિે વસસર્
્ ભ દ્વાયા
અયજિાયને કોઇ ણ સેલા ભેલલા ભાર્ે અસર પ્રભાણત્રોની ચકાસણી લાયાં લાય કયાલલી નડહ ર્ે. િા. ૧
એવપ્રર ૨૦૧૬ની સાભાજીક નમ
્ ામ અને અવધકાયીિા વલબાગ, અનમ
્ અને નાગડયક ુયલઠા વલબાગ, ભહેસ ૂર
વલબાગ, નાણા વલબાગ, ભડહરા અને ફા કલમ
્ ાણ વલબાગ અને ગૃહ વલબાગની વલવલધ સેલાઓ તુયાંિ જ
ૂ નુાં પ્રભાણત્ર, આલકનુાં પ્રભાણત્ર, એસઇફીસી પ્રભાણત્ર,
ઓનરાઇન ઉરબધ
્ થળે. નાના ખેડિ
એસસી/એસર્ી જાવિ પ્રભાણત્ર, લાયસાઇ સડર્િડપકેર્, ર્ોવભસાઇર પ્રભાણત્ર, લડયષઠ
્ નાગડયક પ્રભાણત્ર,
ચાડયત્ર્મ પ્રભાણત્ર, ધાવભિક રઘુભિી પ્રભાણત્ર, વલધલા પ્રભાણત્ર, આવથિક યીિે છાિનુ ાં પ્રભાણત્ર,
ુ ર, ાક સાંયક્ષણ આભટ રામસનસ
ુ ર, નોન ડિભી રેમય પ્રભાણત્ર (કેનદ્ર્
હોર્ર રામસનસ
્ યીનય
્ અ
્ યીનય
્ અ
સયકાયની સેલાઓ ભાર્ે), નોન ડિભી રેમય પ્રભાણત્ર (યાજ્ મ સયકાયની સેલા ભાર્ે), યે ળનકાર્ટ ભાાં નાભ િાખર
(પોભટ-૩), નલા યે ળન કાર્ટ ભાર્ેની અયજી(પોભટ-૨), યે ળન કાર્ટ ભાાંથી નાભ કભી (પોભટ-૪), યહેઠાણ પેયફિરીની
અયજી (પોભટઅ૬), જુદુ યે ળન કાર્ટ ફનાલલાની અયજી (પોભટ-૫), ડુર
્ ીકેર્ યે ળન કાર્ટ અંગેની અયજી (પોભટ-૯)
વલગેયે સેલા ઓનરાઇન ભેલી ળકાળે. યાજ્ મના નાગડયકો હારની વમ
્ લસથ
્ ા મુજફ એર્ીલીર્ી સેનર્
્ યો
જનસેલા કેનદ્ર્ ો અને ઇ-ગ્રાભ વલશ્વગ્રાભ સેનર્
્ યો ભાયપિે જે સેલાઓ ભેલે છે િે ઉયાાંિ પ્રથભ િફક્કે જુિી

જુિી ૨૮ સેલાઓનો રાબ ઘેયફેઠા ઓનરાઇન ભેલી ળકળે. અને જરૂયી પ્રભાણત્ર કે જલાફ જે િે સેનર્
્ ય
ઉયથી રૂફરૂ, ર્ાર ભાયપિે અથલા ઓનરાઇન ભેલલાની જોગલાઇ કયલાભાાં આલેર છે .

