િબલ પેમેન્ટ/ચુકવણીની પ�િતઓ
ઓન લાઇન પેમેન્ટ/ચુકવણી - આ સુિવધા �ારા, તમે તમારા ખાતા િવશે સંપૂણ� માિહતી મેળવી શકો
છો અને તમા�ં પાણીનું િબલ ઓન લાઇન (online) ચૂકવી શકો છો. આ સુિવધાનો ઉપયોગ કરવા માટે ,
તમારો એકાઉન્ટ નંબર અને નામ 'લોગ ઇન' જગ્યાએ મૂકો. તમા�ં નામ અને એકાઉન્ટ નંબર તમારા
િબલ પર લખેલી માિહતી સાથે મેળ ખાતા હોવા જોઈએ. તમે તમારા િવધેયકને ફ� િવઝા, માસ્ટર કાડ�
અને િડસ્કવર કાડ� થી જ ચૂકવી શકો છો.
પોસ્ટ �ારા - જો તમે િબલ પોસ્ટ �ારા ચૂકવવા માંગતા હો, તો પછી પોસ્ટ પર પહોંચવા માટે પાંચ
વ્યવસાિયક િદવસો (5 Business days) નો સમય લો. નીચે આપેલ સરનામાં પર તમા�ં િબલ ચુકવો.
Village of Hanover Park
PO Box 6218
Carol Stream, IL 60197-6218
ડ� ોપ બક્સ - તમે તમારા િબલને મ્યુિનિસપલ િબિલ્ડં ગ/ િવલેજ હોલ ની સામે ડ� ોપ બક્સમાં મૂકીને પણ
પેમેન્ટ કરી શકો છો. આ ડ� ોપ બક્સ િદવસના 24 કલાક ખુલ્ લો રહે છે . આ રીતે કરવામાં આવતી પેમેન્ટ
દરેક િબઝનેસ િદવસની સવારે સાત ત્રીસ (7:30 am) વાગ્યે એકિત્રત અને પ્રિક્રયા કરવામાં આવશે.
Pay Near Me- (ફ� રોકડ / કે શ) - જો તમે નકદ અથવા કે શ પેમેન્ટ/ચૂકવણી કરો છો તો તમે કં ઇક
‘ફૈ િમલી ડોલર’અથવા ‘સેિવન ઇલેિવન’પર જઈ કરી શકો છો. આ રીતે પેમેન્ટ/ચૂકવણી પર
$1.49 ફીસ લાગુ પડશે. આ સ્થાનો પર તાત્કાિલક પેમેન્ટ માટે , પેમેન્ટ સમયે કે િશયર �ારા તેના
મિહનાના િબલ બતાવવામાં આવે છે
ઇન પસ�ન (મારી �તે)- તમે સોમવારથી શુક્રવાર, સવારે આઠ વાગ્યાથી સાંજના ચાર વાગ્યા સુધી
પાણીના બીલ માટે પણ જઈ શકો છો. ગુ�વારે આ સુિવધા સાંજના સાડા સાત વાગ્યા સુધી મળી રહેશે.
અહીં પેમેન્ટ કરતી વખતે, કે િશયરને તમા�ં મિહનાનું િબલ બતાવો|

મફત પેમેન્ટ/ચુકવણી પ�િતઓ
પેપર ચેક - તમે કાગળના ચેકથી તમા�ં િબલ પણ ચૂકવી શકો છો. તમે આ ચેક તમારા િબલ પર લખેલા સરનામાં
પર મોકલી શકો છો અથવા તેને િવલેજ હોલ ના ડ� ોપ બક્સમાં પણ મૂકી શકો છો.
ઓટો ડ� ાફ્ટ- (ફ� પાણીના બીલની ચુકવણી માટે ) - આ પ�િત એક ખૂબ જ સરળ રીત છે જેમાં તમારા
પાણીના િબલની પેમન્ે ટ સીધા તમારા બ�ક ખાતામાંથી ચૂકવામાં આવશે. આ સાથે, તમે તમા�ં િબલ ચૂકવવામાં
�ારેય મોડું નહીં કરો. તમને સમયસર તમા�ં પાણીનું િબલ મળવાનું ચાલુ રહેશે જેથી તમે જોઈ શકશો કે તે
મિહનામાં તમે કે ટલું પાણીનો ઉપયોગ કય� છે અને િબલ ચૂકવવા માટે તમારી બ�કમાંથી કે ટલા ડોલર આપમેળે
ઉપાડવામાં આવશે
ઇ લોક બક્સ - ગ્રાહક / Customer ની બ�ક તરફથી ઓન-લાઇન ચુકવણી (payment)

રોકડા, ચેક, મની ઓડ�ર અથવા કે િશયર ચેક - જો તમે રોકડા, ચેક, મની ઓડ� ર અથવા કે િશયર ચેક �ારા
ચૂકવણી કરી ર�ાં છો, તો તે માટે િવલેજ હોલ માંના બધા કાઉન્ટરો ખુલ્ લા છે . |

ઇલેક્ટ� ોિનક ચુકવણીઓ - ઓટો પે પ્રોગ્રામ (મફત)
િવલેજ માં પીવાના પાણી અને ઘરની ગટર સેવા માટે સ્વચાિલત (ઓટો પે) િબલ ભરવાની સુિવધા છે .
આ કાય�ક્રમમાં ભાગ લઈને, ગામ તમારા પાણી અને ગટર િબલને કારણે દર મિહને 21 તારીખે તમારા ચેિકં ગ
અથવા બચત ખાતામાંથી ચૂકવણી લેશે (આ તમારા સમય અને પૈસાને બચાવશે). તે એક મફત સેવા છે જે
સ્વૈિચ્છક છે . અમારા ઓટો પે પ્રોગ્રામ, નોંધણી ફોમ� (પીડીએફ સિહત જુ ઓ) િવશેની માિહતી.
જો તમને વધારે માિહતીની જ�ર હોય, તો 8:00 am-4:30 pm દરિમયાન 630-823-5799 at પર વોટર િબિલંગ
(Water Billing) િવભાગનો સંપક� કરો.

ક્રેિડટ અને ડેિબટ કાડ�
1 �ન્યુઆરી, 2019 થી, દરેક વ્યવહાર પર ઓછામાં ઓછી $1.00 ની ફી, ક્રે િડટ અને ડેિબટ કાડ� ચુકવણીઓ પર
પ્રોસેિસંગ ફી તરીકે 2.75% લાગુ કરવામાં આવશે. આ ચાજ� બધા િવઝા, માસ્ટરકાડ� અને ક્રે િડટ અથવા ડેિબટ
કાડ� નો ઉપયોગ કરીને િડસ્કવર એકાઉન્ટ્સ પર લાગુ થશે. આ ફી અમારા ગામને બદલે ક્રે િડટ અને ડેિબટ કાડ�
કં પનીમાં �ય છે .
ઉદાહરણ તરીકે , payment 50 ચુકવણી પર, monthly $1.38 ($50 x 2.75% = $1.38) ની પ્રિક્રયા ફી તમારા
માિસક િનવેદનમાં દે ખાશે. બીજું ઉદાહરણ છે , $ 35 ની ચુકવણી પર $1.00 ($ 35 x 2.75% = $0.96) (ન્યૂનતમ
ફી $1.00) ની પ્રોસેિસંગ ફી).
આ ચાજ� કમ્યુટર પાિક� ગ લોટમાં (મેટ�ા સ્ટે શન) દૈ િનક પાિક� ગ ફી પર લાગુ પડતા નથી.
આ ફે રફાર અથવા પેમેન્ટ/ચુકવણીની પ�િતઓ િવશેના પ્ર�ો માટે , (630) 823-5790 પર હનોવર પાક� ના
ફાઇનાન્સ ડીપાટ� મેન્ટ નો સંપક� કરો.

