ઓનરાઈન/ભોફાઈર પ્રોર્ટી ર્ટે ક્ષ શેલ્
૧) શુ ું આનુ ું ેભેન્ર્ટ થઈ ગમેર છે યું ત ુ યીવીપ્ર્ટ પ્રપ્રન્ર્ટ નથી થતી? (ફી.એભ.વી. ર્ટે ક્ષનુ ું ેભેન્ર્ટ થઈ ગમેર એનો
એવ.એભ.એવ. આલી ગમેરો છે )
જલાફ) ો અ અનબ્રોક કયવુ ું તેના ભાર્ટે બ્રાઉઝયભાું જઈને નીચે પ્રભાણે વેર્ટીગ કયવુ.ું



Setting Show Advanced settings  Privacy  Content setting Pop-ups ભાું જઈને
Allow all sites to show pop-ups કકરક કયવુ.ું



ત્માયફાદ યીપ્રપ્રન્ર્ટ ઓપ્ળનભાું જઈને એવેવી કી નુંફય નાખી યીવીપ્ર્ટ પ્રપ્રન્ર્ટ કયલી.



ફી.એભ.વી.ની લેફવાઈર્ટ ય જઇને https://www.bmcgujarat.com/



Online Services ભાું જઈને Property Tax કકરક કયવુ.ું




ત્માયફાદ યીપ્રપ્રન્ર્ટ યીવીપ્ર્ટ ઓપ્ળન કકરક કયવુ.ું
https://www.bmcgujarat.com/  Property Tax Re-Print Receipt
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૨) શુ ું આનુ ું ેભેન્ર્ટ થઈ ગમેર છે યું ત ુ યીવીપ્ર્ટ પ્રપ્રન્ર્ટ નથી થતી? (ફેંકનો એવ.એભ.એવ. આલી ગમેરો છે અને ફેંકના
ખાતાભાુંથી ૈવા ણ કાઈ ગમેરા છે યું ત ુ ફી.એભ.વી. નો એવ.એભ.એવ. આલેરો નથી)
જલાફ)
પ્રલકલ્ -૧) ૫ થી ૧૦ કદલવભાું આના ફી.એભ.વી. ર્ટેક્ષનુ ું ેભેન્ર્ટ થઈ ગમેર છે અને તેની યીવીપ્ર્ટ જનયે ર્ટ થઈ ગમેર
છે એલો એવ.એભ.એવ. આલી જળે.



ત્માયફાદ યીપ્રપ્રન્ર્ટ ઓપ્ળનભાું જઈને એવેવી કી નુંફય નાખી યીવીપ્ર્ટ પ્રપ્રન્ર્ટ કયલી.



ફી.એભ.વી.ની લેફવાઈર્ટ ય જઇને https://www.bmcgujarat.com/



Online Services ભાું જઈને Property Tax કકરક કયવુ.ું



ત્માયફાદ યીપ્રપ્રન્ર્ટ યીવીપ્ર્ટ ઓપ્ળન કકરક કયવુ.ું



https://www.bmcgujarat.com/  Property Tax Re-Print Receipt

અથલા
પ્રલકલ્ -૨) ખાતાભાુંથી ૈવા કાઈ જામ છી નીચે મુજફની પ્રોવેવ કયલી.



bmcptseast@gmail.com (East Zone), bmcptscentral@gmail.com (Central Zone),
bmcptswest@gmail.com (West Zone) ઈ-ભેઇર કયલો.



ઈ-ભેઇરભાું નીચેની પ્રલગત આલી

o એવેવી કી નુંફય



o

બયે રી અભાઉન્ર્ટ

o

ર્ટેક્ષ બમાા તાયીખ

o

ફેંક સ્ર્ટેર્ટભેન્ર્ટ અથલા ાવબુકનો સ્રીનળોર્ટ

૫ થી ૧૦ કદલવભાું આના ફી.એભ.વી. ર્ટેક્ષનુ ું ેભેન્ર્ટ થઈ ગમેર છે અને તેની યીવીપ્ર્ટ જનયે ર્ટ થઈ
ગમેર છે એલો એવ.એભ.એવ. આલી જળે.
o

ત્માયફાદ યીપ્રપ્રન્ર્ટ ઓપ્ળનભાું જઈને એવેવી કી નુંફય નાખી યીવીપ્ર્ટ પ્રપ્રન્ર્ટ કયલી.

o

ફી.એભ.વી.ની લેફવાઈર્ટ ય જઇને https://www.bmcgujarat.com/

o

Online Services ભાું જઈને Property Tax કકરક કયવુ.ું

o
o

ત્માયફાદ યીપ્રપ્રન્ર્ટ યીવીપ્ર્ટ ઓપ્ળન કકરક કયવુ.ું
https://www.bmcgujarat.com/  Property Tax Re-Print Receipt
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૩) શુ ું આનુ ું ેભેન્ર્ટ એકથી લધાયે લખત થઈ ગમેર છે ? અને એક ણ યીવીપ્ર્ટ જનયે ર્ટ થઈ નથી.
જલાફ)
પ્રલકલ્ -૧) ૫ થી ૧૦ કદલવભાું આના ફી.એભ.વી. ર્ટેક્ષનુ ું ેભેન્ર્ટ થઈ ગમેર છે અને તેની યીવીપ્ર્ટ જનયે ર્ટ થઈ ગમેર
છે એલો એવ.એભ.એવ. આલી જળે. તેભજ ૧૫ થી ૨૦ કદલવભાું આે જે ભાધ્મભથી ફી.એભ.વી. ર્ટેક્ષનુ ું ઓનરાઈન
ેભેન્ર્ટ કયે ર શોમ તે ભાધ્મભ દ્વાયા જ આના ખાતભાું એક થી લધુ લખત થમેર ેભેન્ર્ટ ભાર્ટેની યીપુંડ કયલા ાત્ર યકભ
જભા થઇ જળે.



ત્માયફાદ યીપ્રપ્રન્ર્ટ ઓપ્ળનભાું જઈને એવેવી કી નુંફય નાખી યીવીપ્ર્ટ પ્રપ્રન્ર્ટ કયલી.



ફી.એભ.વી.ની લેફવાઈર્ટ ય જઇને https://www.bmcgujarat.com/



Online Services ભાું જઈને Property Tax કકરક કયવુ.ું




ત્માયફાદ યીપ્રપ્રન્ર્ટ યીવીપ્ર્ટ ઓપ્ળન કકરક કયવુ.ું
https://www.bmcgujarat.com/  Property Tax Re-Print Receipt

અથલા
પ્રલકલ્ -૨) ખાતાભાુંથી ૈવા કાઈ જામ છી નીચે મુજફની પ્રોવેવ કયલી.



bmcptseast@gmail.com (East Zone), bmcptscentral@gmail.com (Central Zone),
bmcptswest@gmail.com (West Zone) ઈ-ભેઇર કયલો.



ઈ-ભેઇરભાું નીચેની પ્રલગત આલી

o એવેવી કી નુંફય



o

બયે રી અભાઉન્ર્ટ

o

ર્ટેક્ષ બમાા તાયીખ

o

ફેંક સ્ર્ટેર્ટભેન્ર્ટ અથલા ાવબુકનો સ્રીનળોર્ટ

૫ થી ૧૦ કદલવભાું આના (૧ ેભેન્ર્ટનુ)ું ફી.એભ.વી. ર્ટેક્ષનુ ું ેભેન્ર્ટ થઈ ગમેર છે અને તેની
યીવીપ્ર્ટ જનયે ર્ટ થઈ ગમેર છે એલો એવ.એભ.એવ. આલી જળે.
o

ત્માયફાદ યીપ્રપ્રન્ર્ટ ઓપ્ળનભાું જઈને એવેવી કી નુંફય નાખી યીવીપ્ર્ટ પ્રપ્રન્ર્ટ કયલી.
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o

ફી.એભ.વી.ની લેફવાઈર્ટ ય જઇને https://www.bmcgujarat.com/

o

Online Services ભાું જઈને Property Tax કકરક કયવુ.ું

o
o

ત્માયફાદ યીપ્રપ્રન્ર્ટ યીવીપ્ર્ટ ઓપ્ળન કકરક કયવુ.ું
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૧૫ થી ૨૦ કદલવભાું આના ફેંકનાું ખાતાભાું લધાયાના ેભેન્ર્ટની યકભ ાછી આલી જળે.



ઓપીવે રૂફરૂ આલલાની કોઈ જરૂય નથી.

૪) શુ ું આનુ ું ેભેન્ર્ટ એકથી લધાયે લખત થઈ ગમેર છે ? અને એક યીવીપ્ર્ટ જનયે ર્ટ થઈ ગઈ છે .
જલાફ)
પ્રલકલ્ -૧) ૧૫ થી ૨૦ કદલવભાું આે જે ભાધ્મભથી ફી.એભ.વી. ર્ટેક્ષનુ ું ઓનરાઈન ેભેન્ર્ટ કયે ર શોમ તે ભાધ્મભ દ્વાયા
જ આના ખાતભાું એક થી લધુ લખત થમેર ેભેન્ર્ટ ભાર્ટેની યીપુંડ કયલા ાત્ર યકભ જભા થઇ જળે.

અથલા
પ્રલકલ્ -૨) ખાતાભાુંથી ૈવા કાઈ જામ છી નીચે મુજફની પ્રોવેવ કયલી.



bmcptseast@gmail.com (East Zone), bmcptscentral@gmail.com (Central Zone),
bmcptswest@gmail.com (West Zone) ઈ-ભેઇર કયલો.



ઈ-ભેઇરભાું નીચેની પ્રલગત આલી

o એવેવી કી નુંફય
o

બયે રી અભાઉન્ર્ટ

o

ર્ટેક્ષ બમાા તાયીખ

o

ફેંક સ્ર્ટેર્ટભેન્ર્ટ અથલા ાવબુકનો સ્રીનળોર્ટ



૧૫ થી ૨૦ કદલવભાું આના ફેંકનાું ખાતાભાું લધાયાના ેભેન્ર્ટની યકભ ાછી આલી જળે.



ઓપીવે રૂફરૂ આલલાની કોઈ જરૂય નથી.
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૫) ઓનરાઈન ેભેન્ર્ટ વપ્રલિવ શુ ું છે ?
જલાફ) ઓનરાઈન ર્ટેક્વ ેભેન્ર્ટ વપ્રલિવ દ્વાયા આ તયત જ બાલનગય ભશાનગયાલરકાની લેફવાઈર્ટ ય જઈને રેડીર્ટ
કાડા, ડેફીર્ટ કાડા, ડેફીર્ટ કાડા+એર્ટીએભ ીન, નેર્ટ ફેનન્કિંગ,

UPI, BharatQR, લોરેર્ટ/કેળ કાડા( Airtel Money, ICash Card,

Idea Money, MobiKwik, Payworld Money, Oxigen Wallet, Vodafone M-Pesa, Pockets[Powered by ICICI Bank]) અને
ઈન્ર્ટય- ફેંક ભોફાઈર ેભેન્ર્ટ વપ્રલિવ (IMPS)થી ર્ટેક્વનુ ું ેભેન્ર્ટ કયી ળકળો. ઓનરાઈન ર્ટેક્વ બયલા ભાર્ટે આે આની
પ્રોર્ટીનો એવેવ કી નુંફય નાખી રેડીર્ટ કાડા, ડેફીર્ટ કાડા, ડેફીર્ટ કાડા+એર્ટીએભ ીન, નેર્ટ ફેનન્કિંગ,

લોરેર્ટ/કેળ કાડા અને

ઈન્ર્ટય- ફેંક ભોફાઈર ેભેન્ર્ટ વપ્રલિવ (IMPS)થી ર્ટેક્વનુ ું ેભેન્ર્ટ કયલાનુ ું યશેળે.
૬)આ વપ્રલિવનો ઉમોગ કેલી યીતે કયી ળકામ?
જલાફ) આ વપ્રલિવનો ઉમોગ બાલનગય ભશાનગયાલરકાની લેફવાઈર્ટ www.bmcgujarat.com યથી કયી ળકામ અને
BMCની ભોફાઈર એપ્રીકેળન ડાઉનરોડ કયીને ણ કયી ળકામ.
૭) આ વપ્રલિવ દ્વાયા ક્ાું પ્રકાયનો ર્ટેક્વ બયી ળકામ?
જલાફ) આ વપ્રલિવનો ઉમોગ કયી પ્રોર્ટી ર્ટેક્વ (કાેર્ટ એકયમા ફીર , જૂની કય દ્ધપ્રતનુ ું ફીર) બયી ળકામ.
૮) આ વપ્રલિવના ઉમોગ ભાર્ટે ક્ાું ચાજીવ બયલાના યશેળે?
જલાફ) આ વપ્રલિવના ઉમોગ ભાર્ટે એક ણ પ્રકાયનો ચાર્જ બયલાનો યશેળે નકશ. આ ફ્રી વપ્રલિવ છે .
૯) શુ ું ભારુું ટ્રાન્ઝેકળન સુયલક્ષત છે ?
જલાફ) આની વાનર અને પામનાન્વીમર ભાકશતી સુયક્ષા અને ગુપ્તતા અભાયા ભાર્ટે અગત્મની છે . એર્ટરા ભાર્ટે અભે
ઘણી વાયી પ્રવક્યુયીર્ટી પીચયનો ઉમોગ કયીએ છીએ. જેથી આનુ ું ટ્રાન્ઝેકળન સુયલક્ષત યીતે થઇ ળકે.
૧૦) જો આ વપ્રલિવના ઉમોગ ભાર્ટે ભદદની જરૂય શોમ તો શુ ું કયી ળકામ?
જલાફ) જો આ વપ્રલિવના ઉમોગ ભાર્ટે ભદદની જરૂય શોમ તો, આ

bmcptseast@gmail.com (East Zone),

bmcptscentral@gmail.com (Central Zone), bmcptswest@gmail.com (West Zone) ય તભાયા પ્રશ્ન  ૂછી ળકો છો.અભે
અભાયા મુલ્મલાન નાગકયકોની વેલા ભાર્ટે તત્ય છીએ.
૧૧) ચાલુ નાણાકીમ લાભાું ધાયો કે આના ફીરની યકભ રૂ.૫૨૨૫ છે , આના દ્વાયા

BMCના કેળ કાઉન્ર્ટય ય આલી

ૈવા બયતા વભમે આની ાવે રૂ.૫૨૨૦ જ છે , તો આને યીફેર્ટ કેર્ટલુું ભળે?
જલાફ) જો આના દ્વાયા યીફેર્ટ મોજના દયપ્રભમાન આના ફીરની વું ૂણા યકભ એકી વાથે બયલાભાું આલે તો જ
આને યીફેર્ટનો રાબ ભી ળકે છે . જો ફીરની યકભભાુંથી ઓછી યકભ બયલાભાું આલે તો યીફેર્ટનો રાબ ભી ળકળે
નકશ, જેથી ઉયોક્ત પ્રશ્ન મુજફના કકસ્વાભાું આને યીફેર્ટ ભી ળકળે નકશ.

FAQ's
1. What is online payment service?
The online tax payment service allows you to make instant payments through the Bhavnagar Municipal
Corporation's (BMC) web site (www.bmcgujarat.com) instantly through a credit card, debit card, debit card + ATM
pin, net-banking, UPI, BharatQR, wallet/ cash cards (Airtel Money, ICash Card, Idea Money, MobiKwik, Payworld
Money, Oxigen Wallet, Vodafone M-Pesa, Pockets[Powered by ICICI Bank]) and Inter Bank Mobile Payment
Service(IMPS). For property tax you need to specify your “Assessee Key No.” and pay directly through your credit
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card, debit card, debit card + ATM pin, net-banking, wallet/cash cards and Inter Bank Mobile Payment Service
(IMPS).
2. How do I access this service?
You can access the Online Property Tax Payment service through www.bmcgujarat.com.
3. What type of tax payments can I make by using this Service ?
You can pay the Property Tax (Both 1.Carpet Area Bills and 2. Old Taxation Bills) using this service.
4. What are the charges for using this servie?
You will NOT be charged any charges for using this service. It is free service.
5. Are my transactions safe?
The security and confidentiality of your personal and financial information is of paramount importance to us. You are
provided with best-in-class security standards when it comes to using the online tax payment service so that your
online transactions done are safe.
6. What if I need help using the service?
We consider it a privilege to serve you, our valued citizen.
You can write to us at bmcptseast@gmail.com (East Zone), bmcptscentral@gmail.com (Central Zone),
bmcptswest@gmail.com (West Zone) for any questions that you may have about the online tax payment service.
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