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     પ્રોફેશનલ ટેક્ષ સોફ્ટવેરનુું યઝુર મેન્યઅુલ 

 

• ઓનલાઈન ચકુવણી કરવાના સ્ટેપ 

1. ટેક્ષ પેયર સૌ પ્રથમ પોતાના ખાતાનો પ્રકાર EC કે RC સસલેક્ટ કરવો. ત્યારબાદ ૭ આંકડાનો 
રજીસ્ટ્રેશન નબંર નાખીને  સર્ચ બટન ઉપર ક્ક્લક કરવ .ં 

2. ત્યારબાદ રજીસ્ટ્રેશન સમયે નાખેલી ખાતાની સવગત દેખાશે જેવીકે નામ, પમેેન્ટ ફિકવન્સી, પેઢીન  ં
નામ, પેઢીન  ંસરનામ  ંવગેરે. 

3. ત્યારબાદ ખાતાના પ્રકાર પ્રમાણે બાકી રહલે ભરણાનંી સવગત દેખાશે. 
i. ઈ.સી.નુું ફફક્સ પેમેન્ટવાળું ખાત ુું હોય તો િાઈનાન્ન્સયલ વર્ચ પ્રમાણે વેરાની રકમ, વ્યાજ, 

ટોટલ(વેરાની રકમ+વ્યાજ) તથા ક લ ભરણાનંી સવગત દેખાશે.  
ii. ઈ.સી.નુું ટનન ઓવરવાળું ખાત ુું  હોય તો િાઈનાન્ન્સયલ વર્ચ પ્રમાણે ટનચ ઓવરની સવગત 

ટેક્ષ પેયરે નાખવાની રહશેે. ત્યારબાદ તેના પરથી િાઈનાન્ન્સયલ વર્ચ પ્રમાણ ેવેરાની રકમ, 
વ્યાજ, ટોટલ(વેરાની રકમ+વ્યાજ) તથા ક લ ભરણાનંી સવગત દેખાશે. ત્યારબાદ 
િાઈનાન્ન્સયલ વર્ચ પ્રમાણ ેટનચ ઓવર પ્રમાણેની બલેેન્સીટ અપલોડ કરવાની રહશેે.  

iii. આર.સી.નુું ખાત ુું  હોય તો મફહના પ્રમાણ ેપગારના સ્ટ્લેબ (રૂ.૩,૦૦૦ કરતા ંઓછા, રૂ.૩,૦૦૦ 
અથવા વધારે પરંત   રૂ.૬,૦૦૦ કરતા ંઓછા, રૂ.૬,૦૦૦ અથવા વધારે પરંત   રૂ.૯,૦૦૦ કરતા ં
ઓછા, રૂ.૯,૦૦૦ અથવા વધારે પરંત   રૂ.૧૨,૦૦૦ કરતા ંઓછા, રૂ.૧૨,૦૦૦ અથવા વધારે) 
મ જબ કામે રહનેારાઓની સખં્યા ટેક્ષ પેયરે નાખવાની રહશેે.  ત્યારબાદ કેલ્કય લેટ ટેક્ષ 
બટન પર ક્ક્લક કરવાથી મફહના પ્રમાણે વેરાની રકમ, વ્યાજ, ટોટલ(વેરાની રકમ+વ્યાજ) 
તથા ક લ ભરણાનંી સવગત દેખાશે. ત્યારબાદ મફહના પ્રમાણે ટેક્ષ પેયરે નાખેલ સવગતના 
આધારે િોમચ નબંર ૫ ડાઉનલોડ કરવ .ં ડાઉનલોડ કરેલ િોમચ નબંર ૫ તથા સલેરેી સ્ટ્લીપ 
સહી અને સસક્કા કરીને અપલોડ કરવાની રહશેે.  

4. બધી સવગત વેરીિાય કરીને કેપ્ર્ા કોડ અને મોબાઇલ નબંર નાખીને “Pay Now” બટન પર ક્ક્લક 
કરવાથી પેમેન્ટની સ્ટ્કીન આવશે.  

5. ટેક્ષ પેયરએ પમેેન્ટ મોડ જેવા કે કે્રફડટકાડચ, ડેબીટ કાડચ,  ડેબીટ કાડચ + એટીએમ પીન, ઈંટરનેટ 
બેન્કીંગ, કય  ંઆર કોડ (ન્ક્વક ફરસ્ટ્પોન્સ કોડ), ય પીઆઈ (ય નીિાઈડ પેમેન્ટ ઈન્ટરિેસ) સસલકે્ટ કરીને 
બેન્કની સવગત નાખ્યા ંબાદ મેક પેમેન્ટ બટન પર ક્ક્લક કરવ .ં 

6. ટેક્ષ પેયરએ નાખલે સવગત યોગ્ય હશે અને રાન્ઝકે્શન સિળતાપવૂચક પણૂચ થયેથી ઓનલાઈન 
પેમેન્ટની ફરસસપ્ટ મળશે.    
 

• નવા ખાતાનુું રજીસ્રેશન કરવા માટે સ્ટેપ 

1. ટેક્ષ પેયરે ખાતાનો પ્રકાર(ઈ.સી. કે આર.સી.)સસલેક્ટ કરીને, એપ્લીકેશન કરનારની માફહતી, 
અડે્રસની માફહતી, ધધંો અને રોજગાર સબંસધત માફહતી, માલલક અને ભાગીદારોની માફહતી, 
બેન્ક ખાતાની માફહતી, અન્ય બ્રાન્ર્ની માફહતી વગરેે ઉમેરીને જરૂરી આધાર પ રાવા 
અપલોડ કરીને સેવ કરવ .ં 

2. િોમચમા ંલાલ કલરની એસરીક(*)થી/આછા પીળા બેક કલરથી દશાચવેલ સવગત િરજીયાત 
પણે ટેક્ષ પેયરે ભરવાની રહશેે. 

3. અપલોડ કરવાના જરૂરી આધાર પ રાવાની માફહતી 
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• ધધંો અને રોજગાર શરૂ કયાચનો આધાર પ રાવો, રજીસ્ટ્રેશન સટીિીકેટ, સરનામાનો 
આધાર પ રાવો, બેક ખાતાનો આધાર પ રાવો. 

• અપલોડ કરવાના થતા ંઆધાર પ રાવાની િાઈલનો પ્રકાર .jpg/.jpeg/.png/.pdf હોવો 
જોઈએ અને િાઈલની સાઈઝ 2MB કરતા નાની હોવી િરજીયાત છે) 

4. સેવ બટન પર ક્ક્લક કરવાથી ભાવનગર મહાનગરપાલલકાને કરેલ અરજીની સ્ટ્વીકૃસત 
કાપલી(એક્નોલઝેમેન્ટ સ્ટ્લીપ) ઓનલાઈન ડાઉનલોડ કરી શકાશે. 
 

• નવા ખાતા માટે કરેલ અરજીનુું સ્ટેટ્સ ઓનલાઈન જણવા માટેના સ્ટેપ 

1. અરજીની સ્ટ્વીકૃસત સમયે આપેલ એપ્લીકેશનનો ટેક્ષ પેયરે નાખીને ર્ેક સ્ટ્ટેટ્સ બટન પર 
ક્ક્લક કરવ .ં 

2. ત્યારબાદ અરજીની માફહતી જેવીકે એપ્લીકેશન નબંર, નામ, પેઢીન  ં નામ, એડે્રસ, 
એપ્લીકેશનન  ં સ્ટ્ટેટ્સ(પેન્ડીગ કે એપ્ર વ), અરજી એપ્ર વલમા ંક્ા ં લવેલ પર છે એટલે કે 
એપ્ર વલ સ્ટ્ટેજ (ક્લાકચ , ઇન્સ્ટ્પેકટર કે  ટેક્ષ સ પ્રી.) અને ઈ.સી./આર.સી. નબંર દેખાશે. 

 

• સટીફીકેટ ઓનલાઈન ડાઉનલોડ કરવા માટેના સ્ટેપ 

1. ડાઉનલોડ સમયે ખાતાની રકમ સપંણૂચપણે ભરપાઈ કરેલ હશે તો જ સટીિીકેટ ડાઉનલોડ 
કરી શકાશે.  

2. ટેક્ષ પેયર સૌ પ્રથમ પોતાના ખાતાનો પ્રકાર EC કે RC સસલેક્ટ કરવો. ત્યારબાદ ૭ આંકડાનો 
રજીસ્ટ્રેશન નબંર નાખીને  સર્ચ બટન ઉપર ક્ક્લક કરવ .ં 

3. ત્યારબાદ સટીિીકેટ ડાઉનલોડ કરી શકાશે. 
 

• ઓનલાઈન ભરપાઈ થયેલ નાણાુંની ફરસસપ્ટ ઓનલાઈન ડાઉનલોડ કરવાના સ્ટેપ 

1. ઓનલાઈન ભરાપાઈ થયલે છેલ્લી ફરસસપ્ટ જ ડાઉનલોડ કરી શકાશે. 
2. ટેક્ષ પેયર સૌ પ્રથમ પોતાના ખાતાનો પ્રકાર EC કે RC સસલેક્ટ કરવો. ત્યારબાદ ૭ આંકડાનો 

રજીસ્ટ્રેશન નબંર નાખીને  સર્ચ બટન ઉપર ક્ક્લક કરવ .ં 
3. ત્યારબાદ ખાતાની માફહતી જેવી કે ખાતાનો નબંર, ભરણાની રકમ અને ફરસસપ્ટ નબંર 

દેખાશે.  ફરસસપ્ટ નબંર પર ક્ક્લક કરવાથી તે ફરસસપ્ટ ડાઉનલોડ કરી શકાશે. 


