
ધી જુ

વષ મા

ધી જુ

અ વયે 

સામા ય

રહણેાકં 

રહણેાકં 

ફકટરન

ફેકટર-૧

ફેકટર-૨

ફેકટર-૩

ફેકટર-૪

 

ફેકટર લ

લોકેશન

થળ 

એ ઝો

બી ઝો

સી ઝો

ડ  ઝો

 

જરાત ોિવ

ટના કરદર 

જરાત ોિવ

 સામા ય ક

ય કરના મં ુ

િમલકતો મ

િસવાયની િ

ના કાર  

૧ : લોકે

૨ : મ

૩ : ઉપ

િસવ

૪ : ભોગ

લાગ ુપાડવા

ન ફેકટર  

પિરબળ 

ોન 

ઝોન 

ઝોન 

ોન 

શીયલ િુન

 નીચેના ધો

વ શીયલ 

ર=વાિષક ક

ુ ર થયેલા દ

માટે   

િમલકતો મા

કશન ફેકટર 

ર પિરબળ 

યોગ પિરબ

વાયની િમલ

ગવટાનુ ંપિર

ાની પ િત  

વડોદર

આ

િનિસપલ કોપ

ોરણો જુબ 

િુનિસપલ 

કરનો દરXફક

દર :- 

 – પ્ર

ાટે  – પ્ર

( થળ પિર

(િમલકતના

બળ (રહણેાકં

કતના િક સ

િરબળ (માલી

૨૦૧૫

ા મહાન

આકારણી 

પ રશન એક

 મં ુર કરવ

કોપ રશન 

કટર-1Xફકટ

પ્રિત ચો.મી. 

પ્રિત ચો.મી. 

રબળ) 

ા બાધંકામ વ

કવાળ  િમલ

સામા ંતેના ઉ

લીક / ભાડુઆ

-૧૬ નો ભા

૧.૬૦

૧.૩૦

૧.૧૦

૦.૯૦

નગરપા

 િવભાગ

કટ 1949ની

વામા ંઆવેલ

એકટ 194

ટર-2Xફકટર

 

 

વષર્ આધાર

લકતનાિક સ

ઉપયોગ જુ

આત) 

ારાકં 

૦ 

૦ 

૦ 

૦ 

ા લકા 

ગ 

ની કલમ 99

લા છે.   

49ની કલમ

ર-3Xફકટર-4

.૧૬/-

.૩૦/-

ત) 

સામા ંતેના 

જબ) 

૨૦૧૬

9 જુબ સને

મ 141(બી

4Xિમલકત ુ

- 

- 

પ્રકાર જુબ

૬-૧૭ નો ભ

૧.૬

૧.૩

૧.૧

૦.૯

ને 2016-17

ી)થી 141(

ુ ં ે ફળ 

બ અને રહે

ભારાકં 

૬૦ 

૩૦ 

૧૦ 

૯૦ 

7 ના 

એફ) 

હણાકં 



ફેકટર-૨ મરનુ ંપિરબળ 

િમલકતની મર 2015-16 નો ભારાકં 2016-17 નો ભારાકં 

૧૦ વષર્ સધુી ૧.૦૦ ૧.૦૦ 

૧૦ વષર્ થી ૨૦ વષર્ ૦.૯૦ ૦.૯૦ 

૨૦ વષર્ થી ૩૦ વષર્ ૦.૮૦ ૦.૮૦ 

૩૦ વષર્ થી ૪૦ વષર્ ૦.૭૦ ૦.૭૦ 

૪૦ વષર્થી વધ ુ ૦.૬૦ ૦.૬૦ 

 

ફેકટર-૩  ઉપયોગના પ્રકારનુ ંપિરબળ 

રહણેાકં િમલકત માટે િમલકતના બાધંકામ જુબ નીચે જુબનો ભારાકં મં ુર કરેલ છે. 

િમલકતનો કાર 2015-16 નો ભારાકં 2016-17 નો ભારાકં 

વતં  બગંલો ૧.૬૦ ૧.૬૦ 

ટેનામે ટ ૧.૨૫ ૧.૨૫

રો હાઉસ ૧.૧૦ ૧.૧૦ 

ફલેટ ૧.૧૦ ૧.૧૦ 

પોળનુ ંમકાન ૦.૫૦ ૦.૫૦ 

પંડા તથા ચાલીમા ં આવેલ 

૨૫ ચો.મી. સધુીના મકાન 

૦.૫૦ ૦.૫૦ 

ફેકટર -૪  ભોગવટાનુ ંપિરબળ 

ભોગવટા ુ ંપ રબળ 2015-16 નો ભારાકં 2016-17 નો ભારાકં 

િમલકત માલીક તાબે ૧.૦૦ ૧.૦૦ 

િમલકત ભાડુઆત તાબે ૧.૫૦ ૧.૫૦ 

રહણેાકં િસવાયની િમલકત 

ભાડુઆત તાબ ેહોય તો 

૨.૦૦ ૨.૦૦ 

ફેકટર-૩  રહણેાકં િસવાયની િમલકતના ઉપયોગ પિરબળ માટેના ભારાકં નીચ ે જુબ છે. 

”Û×¦ø (કõ) Ü¶ÛÜ−ÙùÌ¤ø  કõÁéõÅÛ −ùÁ, ¶Ûà˜Ûé¶ÛÛ •Ûä¨ÛÛ×ક¾ÛÛ× ›÷é …ÛÈÛé ©Ûé¤øÅÛÛé –Û¤øÛ¦øÈÛÛé 
›÷Ûé†…é,  

2015-16 

ભારાકં 

2016-17 

ભારાકં 

1  ¶Ûà˜Ûé …Û¸ÛéÅÛÛ Š−ùÛÐüÁõ¨ÛÛé ¸Ûó¾ÛÛ¨Ûé¶Ûà μÛÛÜ¾ÛÙકõ Ðéü©Ûä …¬ÛÈÛÛ મારકો તર ક 

›÷ÛÐéüÁõ ¬Û¿ÛéÅÛ †¾ÛÛÁõ©ÛÛé¶ÛÛ ÍÛ¼Û×μÛ¾ÛÛ×, 0.00 
¾Û×Ü−ùÁõ, ¾ÛÍœ÷−ù, ¾ÛÍœ÷−ù¾ÛÛ× ˜ÛÛÅÛ©Ûà ¾Û®éùÍÛÛ…Ûé, Š¸ÛÛËÛ¿Û (›÷í¶Ûõ 
¾Û×Ü−ùÁõ), ˜Û˜ÛÙ, …Ü•Û¿ÛÛÁõà, •ÛäÄõ³ùÛÁõÛ (ÉÛà”Û ¾Û×Ü−ùÁõ), ÁõÛÜÌ¤Öø¿Û 

©Ûé¾Û›÷ ÁõÛš¿Û¶ÛÛ મારકો, ÜÈÛ•ÛéÁéõ, Í¾ÛÉÛÛ¶Û, ÍÛ¾ÛÛÜμÛ, ક તાન, 

૦.૦૦ ૦.૦૦ 



•ÛóéÈÛ¿ÛÛ¦Ùø  કબર, ÐüÈÛÛ¦øÛ, ¾Ûºõ©Û ¸ÛÛ¨Ûà¶Ûà ¸ÛÁõ¼Û ›÷ÛÐéüÁõ ¾Ûä©ÛÁõ¦øà, 

−ùÁõ•ÛÛÐü, ¸ÛÛÁõÍÛà   ક તાન ¸ÛÁ×õ©Ûä ¾Û×Ü−ùÁõ, ¾ÛÍœ÷−ù, …¸ÛÛÍÛÁõÛ, 

− éùÁõÛÍÛÁõ, ˜Û˜ÛÙ, …Ü•Û¿ÛÛÁõà, …¶Ûé •ÛäÄõ³ùÛÁõÛ¶Ûé ¾¿ÛäÜ¶Û. કõÛé¸ÛÛë. ³ùÛÁõÛ 

…Ûé™öÛ¾ÛÛ× …Ûé™öÛé ÈÛéÁõÛé આકારવામા ં …ÛÈÛé ™öé. ÅÛÛ•Ûä ¸ÛÛ¦øÈÛÛ¾ÛÛ× 
…ÛÈÛÉÛé. 

2 ¶Ûà˜Ûé …Û¸ÛéÅÛÛ Š−ùÛÐüÁõ¨ÛÛé ¸Ûó¾ÛÛ¨Ûé¶Ûà ›÷ÛÐéüÁõ ˜ÛéÁõà¤éø¼ÛÅÛ Ðéü©Ûä ¾ÛÛ¤éø ÈÛ¸ÛÁõÛ©Ûà 
†¾ÛÛÁõ©ÛÛé¶ÛÛ ÍÛ×−ù½ÛÙ¾ÛÛ Ü¶ÛÜ− ÙùÌ¤ø −ùÁõ 0.05  

૦.૦૫ ૦.૦૫ 

 μÛ¾ÛÙÉÛÛÇÛ, ¾ÛäÍÛÛºõÁõ”ÛÛ¶ÛÛ, …¶ÛÛ¬ÛÛËÛ¾Û, ÈÛèμμÛÛËÛ¾Û, ÍÛé¶Ûé¤øÛéÜÁõ¿Û¾Û, 
રે ક  ુહોમ, િભ કુ ગહૃ, •ÛÛíÉÛÛÇÛ, ¸ÛÛ×›÷ÁõÛ¸ÛÛéÇ, ÍÛÛ¾ÛÛœક÷ õ 
ÍÛ×Í¬ÛÛ…Ûé ›÷é ›÷ÛÐéüÁõ ˜ÛéÁõà¤éø¼ÛÅÛ ¤ÖøÍ¤ø ³ùÛÁõÛ ˜ÛÅÛÛÈÛÈÛÛ¾ÛÛ× …ÛÈÛ©Ûà 
ÐüÛé¿Û (ÍªÛà…Ûé¶ÛÛ, ÈÛèμμÛ લોકોના, ¼ÛÐéüÁõÛ-¾Ûä×•ÛÛ, …×μÛ …¶Ûé 

ÉÛÛÜÁõÁõàક õ ”ÛÛé¦ø”ÛÛ¸Û¨Û, ¾Û×−ù¼ÛäÜμμÛ¶ÛÛ  õકÅ¿ÛÛ¨Û…¬Ûë), − éùÉÛà 

…”ÛÛ¦øÛ, …ÛéÈÛÁõ Ðéü¦ø ¸ÛÛ¨Ûà¶Ûà ¤øÛ×કõà, ÈÛÛé¤øÁõ ¸Û×¸Û Äõ¾Û, ¦Öéø¶Ûé›÷ 
¸Û×¸Ûá•Û Í¤éøÉÛ¶Û ÜÈÛ•ÛéÁéõ 

  

 ¶ÛÛêμÛ: Š¸ÛÁõ ›÷¨ÛÛÈÛéÅÛà Ü¾ÛÅકõ©ÛÛé¶ÛÛé  કõÛé†¸Û¨Û ½ÛÛ•Û Š¸ÛÁõ ›÷¨ÛÛÈÛéÅÛ 

Ðéü©Ûä…Ûé ÜÍÛÈÛÛ¿Û Š¸Û¿ÛÛé•Û ¬Û©ÛÛé ÐüÛé¿Û ©ÛÛé ›÷é©Ûé Ðéü©Ûä…Ûé¶Ûé ÅÛ•Û©ÛÛ ½ÛÛÁõÛ×ક õ 

¾Ûä›÷¼Û Ü¾ÛÅકõ©Û ÈÛéÁõÛ¶ÛÛ ¼ÛàÅÛ …Û¸ÛÈÛÛ¾ÛÛ× …ÛÈÛÉÛé. 

  

”Û×¦ø ”Û: Ü¶ÛÜ−ÙùÌ¤ø  કõÁéõÅÛ −ùÁõ ¶Ûà˜Ûé¶ÛÛ •Ûä¨ÛÛ×કõ¾ÛÛ× ÈÛμÛÛÁõà ÉÛકõÛÉÛé.   

3 ¶Ûà˜Ûé …Û¸ÛéÅÛÛ Š−ùÛÐüÁõ¨ÛÛé ¸Ûó¾ÛÛ¨Ûé¶Ûà ÉÛí“ÛÜ¨Ûક õ Ðéü©Ûä ¾ÛÛ¤éø¶Ûà Ü¾ÛÅકõ©ÛÛé¶ÛÛ 
ÍÛ×−ù½ÛÙ¾ÛÛ×: −ùÁõ 2.00 

 

ÍÛ×Í¬ÛÛ…Ûé ›÷éÈÛà કે ¼ÛÛÅÛ¾Û×Ü−ùÁõ, ÉÛÛÇÛ…Ûé, ¶ÛÍÛÙÁõà,  ક ડર õ•ÛÛ¤Ùø¶Û, 

કોલેજો, ¼ÛÛé¦øã•Û, …Û¤Ùø•ÛéÅÛéÁõà, ¾¿Ûä¡öà¿Û¾Û, ÅÛÛ¿Û¼ÛóéÁõà, ÐüÛéÍ¤éøÅÍÛ, 

¾Û®éùÍÛÛ, ¤Öéø¶Ûá•Û …¶Ûé È¿ÛÈÛÍÛÛÜ¿Ûક õ ¾ÛÛ•ÛÙ−ùÉÛÙ¶Û …Û¸Û©Ûà ÍÛ×Í¬ÛÛ…Ûé 

›÷é કે  …¬ÛÈÛÛ ÁõÛš¿Û સરકાર …¬ÛÈÛÛ થાિનકõ ÍÈÛÁõÛš¿Û¶Ûà 

ÍÛ×Í¬ÛÛ…Ûé …¬ÛÈÛÛ ¿ÛäÜ¶ÛÈÛÍÛâ¤øà …¬ÛÈÛÛ ¸Û¼ÅÛàક õ ˜ÛéÁõà¤éø¼ÛÅÛ ¤ÖøÍ¤ø 
³ùöÛÁõÛ ˜ÛÅÛÛÈÛÈÛÛ¾ÛÛ× …ÛÈÛ©Ûà ÐüÛé¿Û 

૨.૦૦ ૨.૦૦ 

4 ¶Ûà˜Ûé …Û¸ÛéÅÛÛ Š−ùÛÐüÁõ¨ÛÛé ¸Ûó¾ÛÛ¨Ûé¶Ûà −ùÈÛÛ”ÛÛ¶ÛÛ ©Ûé¾Û›÷ વૈ ક ય Ðéü©Ûä 
¾ÛÛ¤éø Š¸Û¿ÛÛé•Û¾ÛÛ× ÅÛéÈÛÛ©Ûà †¾ÛÛÁõ©ÛÛé¶ÛÛ ÍÛ×−ù½ÛÙ¾ÛÛ×: 4.50  

ÍÛ×Í¬ÛÛ…Ûé ›÷éÈÛà કે ÐüÛéÍ¸Ûà¤øÅÛ, Ü¦øÍ¸Ûé¶ÍÛÁõà, ¶ÛÍÛã•Û ÐüÛé¾Û, 

ÅÛé¼ÛÛéÁéõ¤øÁõàÍÛ, ¼ÅÛ¦ø ¼Ûé¶કõ,  ÅÛà¶Ûà õ, ºõÍ¤Ùø …é¦ø ÍÛé¶¤øÁõ, ¾Ûé¦øàકõÅÛ 

¦øÛ¿Û•¶ÛÛéÍ¤øà õ ÍÛé¶¤øÁõ, ›÷éÈÛÛ કેõ …é¾Û.…ÛÁõ.…Û†. ÍÛé¶¤øÁõ, ÍÛà¤øà 

કેનÍÛé¶¤øÁõ, કેટ કેન ÍÛé¶¤øÁõ, ÜÈÛ•ÛéÁéõ. 

૪.૫૦ ૪.૫૦ 

5 ¶Ûà˜Ûé …Û¸ÛéÅÛÛ Š−ùÛÐüÁõ¨ÛÛé ¸Ûó¾ÛÛ¨Ûé¶Ûà Š©¸ÛÛ−ù¶Û ©Ûé¾Û›÷ …Ûí²ÛéÜ•Ûક õ Ðéü©Ûä 
¾ÛÛ¤éø¶Ûà †¾ÛÛÁõ©ÛÛé¶ÛÛ ÍÛ×−ù½ÛÙ¾ÛÛ×: 2.00 

†¶¦øÍ¤Öøà¿ÛÅÛ ¿ÛäÜ¶Û¤ø …¶Ûé ફેકટર ઓ ÜÈÛ•ÛéÁéõ. ઇલકે સીટ ¸ÛÛÈÛÁõ ÐüÛŠÍÛ, 

૨.૦૦ ૨.૦૦ 



ઇલકે કõ ÍÛ¼ÛÍ¤éøÉÛ¶Û, …éÁéõ¤éø¦ø ÈÛÛé¤øÁõ ફેકટર , ½Û¥èøÛ, ¼ÛóÛÍÛ વકર્સ ીકસ 

…¶Ûé ÜÍÛÁõÛ¾Ûàક õ વકર્સ, ÜÍÛ¾Ûé¶¤ø¶Ûà ÈÛÍ©Ûä…Ûé, …¶Ûé …¬ÛÈÛÛ કલ ે

¼Û¶ÛÛÈÛÈÛÛ¶ÛÛ એકમો, કેમીકલ ફેકટર , ક ફેકશનર , ¦éøÁõà, ¦øàÍ¤øàÅÛÁõà, 
ºõÛŠ¶¦øÁõà, ÅÛÛé¤ø¶Ûà ફેકટર , …Û¿Û¶ÛÙ ફેકટર , ÍÛàÅÈÛÁõ …Ûé¶ÛÛÙ¾Ûé¶¤ø ફેકટર , 

•ÛÛéÇ ¼Û¶ÛÛÈÛÈÛÛ¶Ûä× એકમ, ÅÛé¬ÛÁõ ¾Ûé¶¿Ûäºéõ õ˜ÛÁõá•Û ¿ÛäÜ¶Û¤ø, ˜Ûä¶ÛÛ ½Û¥èøà, 

…Ûé†ÅÛ એક ેશન,  ¸Ûȩ́ ÛÁõ ¾Ûé¶¿Ûä., ¸ÅÛÛÍ¤øàક õ ફેકટર ,, ¸ÛÛé¤øÁõà, ÍÛÛ•ÛÛéÇ 

¾Ûé¶¿Ûä., ÍÛÛȩ́ Û. ¾Ûé¶¿Ûä., ÍÛä•ÛÁõ ¾Ûé¶¿Ûä. ¤øà¶Û ફેકટર , તમા ુ äõ ફેકટર , 

વકર્શોપ, …Ûé¤øÛé •ÛéÁéõ›÷, Ü¾ÛÅÛ, ¸ÛÛÈÛÁõ ÅÛä¾Û, Ðéü¶¦ø ÅÛä¾Û, ¼ÅÛà˜Ûá•Û, ¼ÛÛé¶Û 

ÈÛÛéÉÛá•Û, કોટન Í¸Ûà¶Ûá•Û, …¶Ûé ¦øÛ‡•Û, ¼ÅÛà˜Ûá•Û, μÛÛ¨ÛÛ −ùÛÇ ફેકટર , 

ÅÛé¬ÛÁõ ¸ÛóÛéÍÛéÍÛá•Û, Í’õà¶Û Ü¸Ûó¶¤øá•Û, ÍÛÅºõÁõ ¸ÛóÛéÍÛéÍÛá•Û, Í¤øÛ˜ÛÙ ¸ÛóÛéÍÛéÍÛá•Û, 
ÈÛÁõà¿ÛÛÇà ¸ÛóÛéÍÛéÍÛá•Û, ÈÛäÅÛ ¸ÛóÛéÍÛéÍÛá•Û,  õÛéÅ¦ø Í¤øÛéÁéõ›÷, ÅÛÛ õ¦øÛ-¸Ûà¥øÛ, 

½Û¥øà¿ÛÛÁõ”ÛÛ¶ÛÛ, Áõà¸ÛéÁõá•Û વકર્સ, ¶ÛÍÛÙÁõà (ºäõÅÛ-™öÛé¦ø), …é¶Ûà¾ÛÅÛ માકટ, 
¸ÛÛéÅ¤øÁõà ºõÛ¾ÛÙ, ÈÛé-¼Ûóà›÷, ¼ÛÛ†¶¦øá•Û ¸ÛóéÍÛ, Ü¸Ûó¶¤øá•Û ¸ÛóéÍÛ, ¸ÛóÛéÍÛéÍÛ Í¤äø¦øà¿ÛÛé, 
ºõÛé¤øÛé Í¤äø¦øà¿ÛÛé, કોમન …é¹ÅÛä…¶¤ø ¤Öøà¤ø¾Ûé¶¤ø ¸ÅÛÛ¶¤ø, ©Û¾ÛÛ¾Û ઔ ોિગક õ 

•ÛÛé¦øÛŠ¶Û …¶Ûé ÈÛéÁõÐüÛŠ¡öàÍÛ ¼Ûà›÷Û ©Û¾ÛÛ¾Û પ્રકારના ઉ પાદકõ …¶Ûé 

ઔ ોિગક એકમો ©Û¬ÛÛ કÛÁõ”ÛÛ¶ÛÛ…Ûé¶Ûà …ÛéºõàÍÛÛé ›÷Ûé …ÛÈÛà …ÛéºõàÍÛÛé 

ÍÛ×¼Û×ÜμÛ©Û …Ûí²ÛéÜ•Ûક õ …éકõ¾Û …¶Ûé ºéõકõ¤øÁõà Ü¸Ûó¾ÛÛ†ÍÛàÍÛ¾ÛÛ× …ÛÈÛéÅÛ 
ÐüÛé¿Û. 

6 ¶Ûà˜Ûé ¸Ûó¾ÛÛ¨Ûé Š5¿ÛÛé•Û કõÁéõÅÛ †¾ÛÛÁõ©ÛÛé¶ÛÛ ÍÛ×¼Û×μÛ¾ÛÛ× 4.50 

 

બેંક અને બે ક ગ ÍÛÈÛâÍÛàÍÛ, ¸Ûé¤ÖøÛéÅÛ / ¦øà¡öÅÛ ¸Û×¸Û, •ÛéÍÛ 

Í¤éøÉÛ¶Û, કોમશ યલ …ÛéºõàÍÛ, કે  સરકાર …¬ÛÈÛÛ ÁõÛš¿Û 

સરકાર …¬ÛÈÛÛ Í¬ÛÛÜ¶Ûક õ ÍÈÛÁõÛš¿Û¶Ûà …ÛéºõàÍÛÛé ”Û×¦ø(ક) õ …¶Ûé 
”Û×¦ø ”Û (3) ¬Ûà (5) …¶Ûé (7) ¬Ûà (9) ¶ÛÛ Š−ùÛÐüÁõ¨ÛÛé ÈÛÛÇà 
ÍÛ×Í¬ÛÛ¶Ûà …ÛéºõàÍÛÛé ›÷é, ›÷é ©Ûé ÍÛ×Í¬ÛÛ¶Ûà Ü¸Ûó¾ÛÛ†ÍÛàÍÛ¾ÛÛ× ¶Û ÐüÛé¿Û 
©ÛéÈÛà …ÛéºõàÍÛÛé, ¾ÛÛé¼ÛÛ†ÅÛ ºõÛé¶Û ¤øÛÈÛÁõ, ¸Ûé›÷Áõ …é¶¤éø¶ÛÛ, ¦øàÉÛ 
…é¶¤éø¶ÛÛ, ©Û¾ÛÛ¾Û ¸ÛóકõÛÁõ¶ÛÛ ¤øÛÈÛÁõ …¶Ûé …é¶¤éø¶ÛÛ. 

૪.૫૦ ૫.૬૦ 

કો-ઓપરેટ વ 

બે ક, સહકાર  

બે ક, પે ોલ 

ડ ઝલ પં ,્ 

ગેસ ટેશન, 
કોમશ યલ 

ઓિફસ માટે 

૪.૫૦ 

યથાવત.્ 

7 ¶Ûà˜Ûé ¸Ûó¾ÛÛ¨Û¾ÛÛ× Š−ùÛÐüÁõ¨ÛÛé ક éõ ›÷é¶ÛÛé Š5¿ÛÛé•Û ÈÛÛÜ¨Û›÷¿Û Ðéü©Ûä ¾ÛÛ¤éø ¬ÛÛ¿Û 
™öé ©ÛéÈÛà †¾ÛÛÁõ©ÛÛé ¾ÛÛ¤éø, 3.50 

 

©Û¾ÛÛ¾Û પ્રકારની ુ કાનો, ©Û¾ÛÛ¾Û પ્રકારના માકટ, •ÛÛé¦øÛŠ¶Û, 
ÈÛéÁõÐüÛŠÍÛàÍÛ, ©Û¾ÛÛ¾Û પ્રકારક¶Ûà ÐüÛé¤øÅÛ, ÁéõÍ¤øÛéÁõ¶¤ø, ÍÛÜÈÛÙÍÛ 
Í¤éøÉÛ¶Û, •ÛéÁéõ›÷, ÉÛÛé Äõ¾Û, ÐéüÅ¬Û ÍÛé¶¤øÁõ, œ÷¾¶ÛéÉÛà¿Û¾Û, ©Û¾ÛÛ¾Û 
¸ÛóકõÛÁõ¶ÛÛ ¤ø¿ÛäÉÛ¶Û  કõÅÛÛÍÛàÍÛ, ¤Öéø¶Ûá•Û …¶Ûé વોકેશનલ •ÛÛ†¦ø¶ÍÛ 

ÍÛ×Í¬ÛÛ…Ûé ›÷é ઉપરોકત ”Û×¦ø-”Û(3) ÍÛ¾ÛÛÈÛéÉÛ ¬Û¿ÛéÅÛ ¶Û ÐüÛé¿Û 

૩.૫૦ ૩.૫૦ 

મોલની 

તમામ 

પ્રીમાઇસીસ 

તથા ી ટાર 

થી ઉપરની 

રે ક ધરાવતી 

હોટલ માટે 



©ÛéÈÛÛ. ૫.૦૦ સિૂચત. 

8 ¶Ûà˜Ûé ¸Ûó¾ÛÛ¨Ûé −ùÉÛÛÙÈÛéÅÛ …Û¶Û×−ù ¸Ûó¾ÛÛé−ù …¶Ûé ¾Û¶ÛÛéÁ×õ›÷¶Û¶ÛÛ Ðéü©Ûä ¾ÛÛ¤éø 
ÈÛ5ÁõÛ©Ûà †¾ÛÛÁõõ©ÛÛé¶ÛÛ ÍÛ×−ù½ÛÙ¾ÛÛ,× 4.50 

 

ÍÛà¶Ûé¾ÛÛ •ÛèÐüÛé,  કÅÛ¼Û ÐüÛŠÍÛ, ¾ÛÅ¤øà¸ÅÛé“Û ¬Ûà¿Ûé¤øÍÛÙ, …Ûé¸Û¶Û …éÁõ 
¬Ûà¿Ûé¤øÍÛÙ, ÐüÛéÅÍÛ, ¬Ûà…é¤øÍÛÙ, œ÷¾Û”ÛÛ¶ÛÛ, Í¸ÛÛé¤ÙÕøÍÛ Í¤éø¦øà¿Û¾Û, ÜÈÛ•ÛéÁéõ. 

૪.૫૦ ૪.૫૦ 

િસનમેાગહૃ, 

મ ટ લે  

થીયટેર, એ.સી. 

જીમખાના 

િવગરેે માટે 

૫.૬૦ 

9 †¾ÛÛÁõ©ÛÛé કéõ ›÷é¶Ûà ”ÛäÅÅÛà ›÷•¿ÛÛ…Ûé¶ÛÛé ¸ÛÛ¤øâ …¶Ûé •ÛéμÛÁõá•Û (½Ûé•ÛÛ 
¾ÛÇÈÛÛ ¾ÛÛ¤éø)¶ÛÛ Ðéü©ÛäÍÛÁõ Š¸Û¿ÛÛé•Û ¬Û©ÛÛé ÐüÛé¿Û ©ÛéÈÛÛ ¶Ûà˜Ûé¶ÛÛ Š−ùÛÐüÁõ¨ÛÛé¶ÛÛ 
ÍÛ×−ù½Ûë: 4.50  

¾ÛéÁéõ›÷ ÐüÛéÅÛ, કો નુીટ  ÐüÛéÅÛ, ÈÛÛ¦øà, ¸ÛÛ¤øâ ¸ÅÛÛé¤,  કÅÛ¼Û 

¸ÅÛÛé¤ø, ¸Ûó−ùÉÛÙ¶Û ¾ÛÛ¤éø¶ÛÛ ¸ÅÛÛé¤øÍÛ, કõÛé¾ÛÉÛâ¿ÛÅÛ ¸ÅÛÛé¤øÍÛ, ÜÈÛ•ÛéÁéõ. 

(ßÛÛÜ©Û¶Ûà ÈÛÛ¦øà ¾ÛÛ¤éø¶ÛÛé ½ÛÛÁõÛ×ક õ 1.50¶ÛÛé •Û¨ÛÈÛÛ¶ÛÛé ÁõÐéüÉÛé.  

ÍÛ−ùÁõ ÍÛäμÛÛÁõÛ ¾ÛÛ¤éø ©Û¾ÛÛ¾Û ¸ÛäÁõÛÈÛÛ ÍÛÐü ÈÛÛé¦Ùø  õક˜ÛéÁõà¾ÛÛ× …Áõœ÷ 

કõ¿Ûë¬Ûà ÍÛäμÛÛÁõÛé  કõÁõà …Û¸ÛÈÛÛ¾ÛÛ× …ÛÈÛÉÛé). 

૪.૫૦ ૪.૫૦ 

 

 ›÷Ûé 5¼ÅÛàક õ ˜ÛéÁõà¤éø¼ÛÅÛ ¤ÖøÍ¤ø: ”Û×¦ø ”Û (3) …¬ÛÈÛÛ (4)¶ÛÛ Š−ùÛÐüÁõ¨Û …Û¸ÛéÅÛ Ü¾ÛÅકõ©ÛÛé ›÷Ûé μÛ¾ÛÛÙ−ùÛ Ðéü©Ûä ¾ÛÛ¤éø 

ÈÛ5ÁõÛ©Ûà ÐüÛé¿Û ©ÛÛé …ÛÈÛÛ ˜ÛéÁõà¤éø¼ÛÅÛ ¤ÖøÍ¤ø ›÷é ©Ûé Ü¼ÛÅ¦øá•Û¶ÛÛ ÈÛéÁõÛ¶Ûà …ÛકõÛÁõ¨Ûà¶ÛÛ ½ÛÛ•Û ¾ÛÛ¤éø ¾¿ÛäÜ¶Û.  કõÜ¾ÛÉ¶ÛÁõ ¸ÛÛÍÛé ÁõÛÐü©Û¶Ûà 

¾ÛÛ×•Û¨Ûà કõÁõà ÉÛકõÉÛé.  5¼ÅÛàક õ ˜ÛéÁõà¤éø¼ÛÅÛ ¤ÖøÍ¤ø Ü¾ÛÅકõ©Û ÈÛéÁõÛ¶ÛÛ ¼ÛàÅÛ ¾ÛÆ¿ÛÛ ©ÛÛÁõà”Û¬Ûà 30 Ü−ùÈÛÍÛ¾ÛÛ× …Áõœ÷  õકÁõÈÛÛ¶Ûà 

ÁõÐéüÉÛé.  …Áõœ÷ ÍÛÛ¬Ûé …Û•ÛÅÛÛ ¶ÛÛ¨ÛÛ×કõà¿Û ÈÛÌÛÙ¶ÛÛ …Ûé¦øà¤ø Áõà¸ÛÛé¤Ùø¶Ûà ¶ÛકõÅÛ ¼Ûà¦øÈÛÛ¶Ûà ÁõÐéüÉÛé.   કõÜ¾ÛÉ¶ÛÁõËÛà ¿ÛÛé•¿Û ©Û¸ÛÛÍÛ  કõÁõà 

¿ÛÛé•¿Û ›÷¨ÛÛÉÛé ©ÛÛé ”Û×¦ø ”Û (3)¾ÛÛ× −ùÉÛÛÙÈÛéÅÛ Ü¾ÛÅકõ©ÛÛé¶Ûé 2.00 •Ûä̈ ÛÛ×કõ¶Ûé ¼Û−ùÅÛé 1.50¶ÛÛé •Ûä¨ÛÛ×ક õ …¶Ûé ”Û×¦ø ”Û (4)¾ÛÛ× −ùÉÛÛÙÈÛéÅÛ 

Ü¾ÛÅકõ©ÛÛé¶Ûà 4.50 ¶Ûé ¼Û−ùÅÛé 4.00 ¶ÛÛé •Ûä¨ÛÛ×કõ ¶Ûકકõà  õકÁõà ÉÛકાõÉÛé.  5Á×õ©Ûä ÈÛμÛä¾ÛÛ× …ÛÈÛà Ü¾ÛÅકõ©ÛÛé …¬ÛÈÛÛ ©Ûé¶ÛÛ ½ÛÛ•Û¾ÛÛ× 

½ÛÛ¦äø Š5›÷ÛÈÛÈÛÛ¾ÛÛ× …ÛÈÛ©Ûä ÐüÛé¿Û ©ÛÛé …ÛÈÛÛé •Ûä̈ ÛÛ×કõ¶ÛÛé નીચો −ùÁõ ÅÛÛ•Ûä  કõÁõÈÛÛ¾ÛÛ× …ÛÈÛÉÛé ¶ÛÝÐü. 
 
 સન ે૨૦૧૬-૧૭ના વષર્મા ં રહણેાકં િસવાયની ઇમારતો પૈક  ખડં-ખ(૬)(૭) અને (૮)મા ંનીચ ે જુબનો સધુારો 

કરવામા ંઆવલે છે. 

પ રિશ ટ-“અ” 

અ. 

ન.ં 

િશડ લુ 

“એ” ના 

િનયમ ૮ ઘ 

હાલના ધોરણે િનિદ ટ િમલક્ત હાલનો 

ભારાકં 

સચુીત સધુારો  સિુચત 

ભારાકં 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ 

1 ખડં- ખ 

(૬)  

નીચ ે પ્રમાણ ે ઉપયોગ કરેલ 

ઇમારતોના સબંધંમા ં:-   

બેંક, બેંક ગ સવ સીસ, 

પે ોલ/ડ લ પપં, ગેસ ટેશન,  

કોમસ યલ ઓફ સ, ક  સરકાર 

` ૪.૫૦ નીચ ે પ્રમાણ ે ઉપયોગ કરેલ 

ઇમારતોના સબંધંમા ં:-   

(૧) રા ીય ૃત અન ેખાનગી  બેંક, 

ખાનગી બેંક ગ સવ સીસ, ક  

સરકાર અથવા રા ય સરકાર કે 

` ૫.૬૦ 
 
 
 
 
 
 



અથવા રા ય સરકાર કે થાિનક 

વરા યની ઓફ સો  ખડં ક 

અને ખડં ખ (૩) થી (૫) અને 

(૭) થી (૯) ના ઉદાહરણો 

વઅ ◌ૅલી સં થાની ઓફ સો ,  

તે સં થાની િપ્રમાઇસીસમા ં ન 

હોય તેવી ઓફ સો, મોબાઇલ 

ફોન ટાવર, પેજર એ ટેના, ડ શ 

એ ટેના ,તમામ પ્રકારના ટાવર 

એ ટેના  

થાિનક વરા યની ઓફ સો  

ખડં-ક અને ખડં-ખ (૩) થી (૫) 

અને (૭) થી (૯) ના ઉદાહરણો 

વઅ ◌ૅલી સં થાની ઓફ સો ,  ત ે

સં થાની િપ્રમાઇસીસમા ં ન હોય 

તેવી ઓફ સો, મોબાઇલ ફોન ટાવર, 

પેજર એ ટેના, ડ શ એ ટેના ,તમામ 

પ્રકારના ટાવર એ ટેના 

(૨) કો. ઓ. બેંક, કો. ઓ. અને 

સહકાર  બકે ગ સવ સીસ,  સહકાર  

મડંળ ઓ, પે ોલ/ડ લ પપં, ગેસ 

ટેશન, કોમસ યલ ઓફ સ,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
` ૪.૫૦ 

 

2 ખડં- ખ 

(૮)  

નીચ ે પ્રમાણ ે દશાર્વેલા આનદં 

પ્રમોદ અન ે મનોરંજનના હતે ુ

માટે વપરાતી ઇમારતોના 

સદંભર્:-   

િસનેમા ગહૃ, કલબ હાઉસ, 

મ ટ લે  થીયેટસર્,  ઓપન એર 

થીયટેસર્, જીમખાના, પો ્ર્સ 

ટેડ યમ, િવગેરે. 

` ૪.૫૦  નીચ ે પ્રમાણ ે દશાર્વેલા આનદં 

પ્રમોદ અન ેમનોરંજનના હતે ુમાટે 

વપરાતી ઇમારતોના સદંભર્:-   

(૧) કલબ હાઉસ,  ઓપન એર 

થીયટેસર્, જીમખાના, પો ્ર્સ 

ટેડ યમ, િવગરેે. 

(૨) િસનમેા ગહૃ, મ ટ લે  

થીયટેસર્,  એ.સી. જીમખાના, િવગેરે. 

 
 
 
 

` ૪.૫૦ 
 
 
 
 
` ૫.૬૦ 
 
 

 

પ રિશ ટ-“બ” 

અ. 

ન.ં 

િશડ લુ 

“એ” ના 

િનયમ ૮ ઘ 

હાલના ધોરણે િનિદ ટ િમલક્ત હાલનો 

ભારાકં 

સચુીત સધુારો  સિુચત 

ભારાકં 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ 

1 ખડં- ખ 

(૭)  

નીચ ેપ્રમાણમા ંઉદાહરણો કે નો 

ઉપયોગ વાણી ય હતે ુમાટે થાય 

છે તવેી ઇમારતો માટે:-   

તમામ પ્રકારની ુ કાનો, તમામ 

પ્રકારના માકટ, ગોડાઉન, વેર 

હાઉસ, તમામ પ્રકારની હોટલ, 

રે ટોરા ટ, જીમનેશીયમ, તમામ 

પ્રકારના ટ શુન કલાસીસ,  ે િનગ 

અને વોકેશનલ ગાઇ ડસ સં થાઓ 

 ઉપરોક્ત ખડં ખ (૩) મા ં

સમાવેશા થયલે ન હોય તવેા   

` ૩.૫૦ નીચ ે પ્રમાણમા ં ઉદાહરણો કે 

નો ઉપયોગ વાણી ય હતે ુ

માટે થાય છે તવેી ઇમારતો 

માટે:-   

(૧) મોલ ની તમામ 

પ્રીમાઇસીસ, ી ટાર થી 

ઉપરની રક ધરાવતી હોટલ,  

(૨) તમામ પ્રકારના માકટ, 

ગોડાઉન, વેર હાઉસ, ી ટાર 

થી ઓછ  રક ધરાવતી તમામ 

પ્રકારની હોટલ, રે ટોર ટ, 

તમામ પ્રકારના ટ શુન 

કલાસીસ, ે િનગ અને 

વોકેશનલ ગાઇ ડસ સં થાઓ 

 
 
 
 
 

` ૫.૦૦ 
 
 
 
 
 
 
 
` ૩.૫૦ 
 
 
 
 
 



 ઉપરોક્ત ખડં ખ (૩) અને 

ઉપર ૧ મા ંસમાવેશ થયેલ ન 

હોય તેવા  

 
 
 

િમલક્તવરેાની રહણેાકં િમલક્તો િસવાયની િમલક્તોના વગ કરણ પૈક  ખડં “ખ”  ના અનુ મ ન.ં ૭ મા ંજણાવલેી 

િમલક્તો માટે કોલમ ૫ અને ૬ મા ંસચુ યા ુ બ િમલક્તના વગ કરણન ેઅને  ઉપયોગ પિરબળના ભારાકં્ન ેમં ૂર  

આપવા ભલામણ છે. સદર મં ૂર  મળે સરકાર ીની મં ૂર  મળેવવા ગેની કાયર્વાહ  માટે થાિનક વતર્માન પ મા ં

હરેાત આપી વાધંા સચુનો મગંાવવામા ંઆવશે અને  આવેલ વાધંા સચુનો ગ ે િનણર્ય કયાર્ બાદ છેવટની મં ૂર  માટે 

સરકાર ીમા ંમોક્લવામા ંઆવશ ેઅને સરકાર ીની મં ૂર  મ યા બાદ સદર ફેરફાર અમલી ૃત કરવામા આવશે  

 

પાણી કર (2015-16/2016-17) 

 ધી જી. પી. એમ. સી એક્ટ ૧૯૪૯મા ંગજુરાત એક્ટ ૨/ ૨૦૦૭ થી કરેલા સધુારા અનસુાર કલમ ૧૪૧ 

એએ (એ) જુબ પાણી કર લેવાની જોગવાઈ છે. પાણી કરની જોગવાઇ નીચે જણા યા જુબના એને ર "એ" 

પ્રમાણે લ ુ મ પાણી કર માટે રા ય સરકાર ીની મં ુર  ઠરાવ ક વમન /૮૦૨૦૧૩/ ૨૨૮૫/ પી/ 

૧૩/૧૪ તા.૧૦/૦૧/૨૦૧૪ થી મળેલી છે ને રા ય સરકાર ીના એક્સ ા ઓડ નર  રા યપ મા ં તા. 

૧૩/૦૧/૨૦૧૪ નારોજ પ્રિસ ધ કરેલ છે. તેનો અમલ નાણાકં ય વષર્ ૨૦૧૪-૧૫થી કરવામા ંઆવેલ છે.  

હાલમા ંયથાવત રાખવામા ંઆવેલ છે. 

પ રિશ  ટ-ક 

 ધી ગજુરાત પ્રોિવિ  શયલ  િુનિસપલ કોપ રેશન એકટ, ૧૯૪૯ ની કલમ-૪૫૫(૧) તગર્ત અનસુિચ 

“ક” ના પ્રકરણ-૮ તગર્ત કલમ ૧૪૧ એએ(એ) અનસુારના કાપટ એિરયા આધાિરત લ ુ મ પાણી કરની 

વડોદરા  િુનિસપલ કોપ રેશનની દરખા તને મં ૂર  આપવામા ંઆવેલી છે. 

 શહરેમા ંઆવેલી રહણેાકં ઇમારતો માટે સામા ય કરના ૩૦% ( ીસ ટકા) તેમેજ રહણેાકં િસવાયની 

ઇમારતો માટે પાણી કર, સામા ય કરના ૪૦%  (ચાલીસ ટકા) પ્રમાણે લેવાના રહશેે. 

 પરંત ુ  િમ કતો પાણી કનેક્શન સાથે જોડાયેલી હશે તેવી િમ કતો માટે નીચે જણા યા જુબ પાણી 

કરની ઓછામા ંઓછ  રકમ મં ૂર કરવાની ભલામણને રા ય સરકાર ીએ મં ૂર  આપેલી  છે. 

અ.ન.ં િમલક્તનો પ્રકાર મીનીમમ (લ ુ મ) 

પાણી કર . 
તમામ કારની રહણાકં િમ કતો માટ 

૧ ૧ તમામ પ્રકારના પંડા, ચાલી અને ૩૦.૦૦ ચો. મી. સધુીની િમલક્તો માટે . ૮૫૦/- 

 ૨ ૩૦.૦૧ થી ૫૦.૦૦ ચો. મી. સધુીની િમલક્તો માટે .૧૦૦૦/- 

 ૩ ૫૦.૦૧ થી ૧૦૦.૦૦ ચો. મી. સધુીની િમલક્તો માટે .૧૨૦૦/- 

 ૪ ૧૦૦.૦૧ થી વધ ુચો. મી. સધુીની િમલક્તો માટે .૧૫૦૦/- 

૨ તમામ કારની બનરહણાકં િમ કતો માટ  



 ૧ ૦.૦૦ થી ૩૦.૦૦ ચો. મી. સધુીની િમલક્તો માટે .૧૦૬૩/- 

 ૨ ૩૦.૦૧ થી ૭૦.૦૦ ચો. મી. સધુીની િમલક્તો માટે . ૨૦૦૦/- 

 ૩ ૭૦.૦૧ થી વધ ુચો. મી. સધુીની િમ કતો માટે . ૩૦૦૦/- 

૩ તમામ કારની ઔઘોગક િમલ તો માટ  

 ૧ ૦.૦૦ થી ૩૦.૦૦ ચો. મી. સધુીની િમલક્તો માટે .૧૫૦૦/- 

 ૨ ૩૦.૦૧ થી ૭૦.૦૦ ચો. મી. સધુીની િમલક્તો માટે . ૨૫૦૦/- 

 ૩ ૭૦.૦૧ થી વધ ુચો. મી. સધુીની િમ કતો માટે . ૩૦૦૦/- 

પરંત ુજો,  તે િમ  કતમા ં૧/૨ ચ ઉપરાતંનુ ંપાણી કનેક્શન આપવામા ંઆવેલ હશે તો પાણી કર 

નીચે જણાવેલ વો મેુ ક પ ધિત જુબના ગણુાકંમા ંગણવાના રહશેે. 

પાણી કને શનની સાઇઝ વો મેુ ક પ ધિત જુબના ણુાકંની ગણ ી 

૧/૨” ૧ 

૩/૪” ૨.૨૫ 

૧” ૪ 

૧.૫” ૯ 

૨” ૧૬ 

૩” ૩૬ 

૪” ૬૪ 

૫” ૧૦૦ 

૬” ૧૪૪ 

૭” ૧૯૬ 

૮” ૨૫૬ 

૯” ૩૨૪ 

૧૦” ૪૦૦ 

૧૨” ૫૭૬ 

 



પરંત ુએપાટર્મેંટ, બ ુમાળ  મકાનોમા ંઆપેલ પાણી કનેક્શનના પાણી કરની રકમ ઉપરોક્ત ગણ ી 

પ્રમાણે ગણતા ં  તે િમ કતના ુલ નુીટ સાથે ભાગાકાર કરતા ંજો પ્રિત નુીટ પાણી કરની રકમ ઓછ  થતી 

હશે તો, મીનીમમ પાણી કરની રકમ જુબ વસલુ કરવાના રહશેે.  

પરંત ુજો િમ કત ધારક ૧/૨” ઉપરાતંનુ ંપાણી કનેક્શનમા ંવધારો કે ધટાડો કરાવશે તો તેવા િક સામા ં

 તે પાણી કનેક્શનની સાઈઝની વો મેુ ક ગણ ી જુબ ગણવામા ંઆવશે અને તે ુ બ પાણી કર વસલુ 

કરવાનો અિધકાર કોપ રેશનને રહશેે 

ઉપરોક્ત િવગતોન ેબાધ આ યા િસવાય કોપ રેશન કોઇપણ િમ કત ધારક્ને મીટરથી પાણી કનેક્શન 

ફાળવશે (જો િમ કત ધારકની માગંણી અધારે અથવા તે િસવાય) તો તેવા સજંોગોમા ંવપરાશ જુબ ન  

થનાર ચા  આધારે તેમજ ઠરાવેલ શરતોને આિધન પાણીનો ચા  કોપ રેશન વસલુ કર  શકશે. 

પાણી ચા ઃ- 

ધી જી. પી. એમ. સી. એક્ટ -૧૯૪૯ ની કલમ ૧૪૧ એએ (એ) ુ બ પાણી કર દાખલ કરવાનો િનણર્ય 

લેવામા ંઆવેલો છે ના અનસુધંાને સરકાર ી તરફથી આપેલ લ ુ મ દર ુ બ પાણી કર વસલુ કરવામા ં

આવશે. જયારે રહણેાકં િસવાયની ઇમારતો, ઔઘોિગક વપરાશ માટેની િમલક્તો અને કોલેજ, હો ટેલ, શાળા, 

બાલમિંદર, ધમર્ થાનો, અનાથા મ િવગેરે માટે, આવી િમલક્તો  પાણી કનેક્શન સાથે જોડાયેલી હોય તેવી 

િમ કતો માટે પાણી ચા  નીચે દશાર્વેલ ધોરણે લેવાનો રહશેે.  

અ. ન ં કનેકશનની 

સાઇઝ 

કોલેજ, હો ટલ, શાળાઓ, 

બાલમં દર, ધમશાળા, દવ થાન, 

અનાથા મ િવગેર માટ   (રકમ 

.) 

બનરહણાકં  

(ઔઘોગક હ  ુ

િસવાય) વપરાશ  

માટ  (રકમ .) 

ઔઘોગક 

વપરાશ માટ  

(રકમ .) 

૧ ૧/૨” ૩૯૦૦/- ૬૪૦૦/- ૧૨૮૦૦/- 

૨ ૩/૪” ૮૭૭૫/- ૧૪૪૦૦/- ૨૮૮૦૦/- 

૩ ૧” ૧૫૬૦૦/- ૨૫૬૦૦/- ૫૧૨૦૦/- 

૪ ૧.૫” ૩૫૧૦૦/- ૫૭૬૦૦/- ૧૧૫૨૦૦/- 

૫ ૨” ૬૨૪૦૦/- ૧૦૨૪૦૦/- ૨૦૪૮૦૦/- 

૬ ૩” ૧૪૦૪૦૦/- ૨૩૦૪૦૦/- ૪૬૦૮૦૦/- 

૭ ૪” ૨૪૯૬૦૦/- ૪૦૯૬૦૦/- ૮૧૯૨૦૦/- 

૮ ૫” ૩૯૦૦૦૦/- ૬૪૦૦૦૦/- ૧૨૮૦૦૦૦/- 

૯ ૬” ૫૬૧૬૦૦/- ૯૨૧૬૦૦/- ૧૮૪૩૨૦૦/- 

૧૦ ૮” ૯૯૮૪૦૦/- ૧૬૩૮૪૦૦/- ૩૨૭૬૮૦૦/- 



૧૧ ૯” ૧૨૬૩૬૦૦/- ૨૦૭૩૬૦૦/- ૪૧૪૭૨૦૦/- 

૧૨ ૧૦” ૧૫૬૦૦૦૦/- ૨૫૬૦૦૦૦/- ૫૧૨૦૦૦૦/- 

૧૩ ૧૨” ૨૨૪૬૪૦૦/- ૩૬૮૬૪૦૦/- ૭૩૭૨૮૦૦/- 

પરંત,ુ જો રહણેાકં િસવાયની ઉપર જણા યા પ્રમાણેની િમલક્તના પાણી ચા ની રકમ તથા પાણી કરની 

ટકાવાર  ુ બ થતી કરની રકમ, બે પૈક   વધ ુથતી હશે તે કર/ચા   વસલુ કરવાનો રહશેે. 

વધમુા,ં  િમલક્તોના પાણી ક્નેકશન ઉપર મીટર બેસાડવામા ંઆવેલ હશે તેવી િમ કતો ઉપર પાણી 

ચા  િનચે જણાવેલ દર ુ બ વસલુ કરવામા ંઆવશે પરંત ુતેવી િમલક્તના પાણી ચા ની રકમ તથા પાણી 

કરની ટકાવાર  ુ બ થતી કરની રકમ, બે પૈક   વધ ુથતી હશે તે કર/ચા   વસલુ કરવાનો રહશેે. 

1/2” તથા તેથી ઉપરની સાઇઝ માટના 1000 Lit. દ ઠના રટ 

 રહણાકં 

હ સુરના 

કને શનો માટ 

કોલેજ, હો ટલ, 

શાળાઓ, બાલમં દર, 

ધમશાળા, દવ થાન, 

અનાથા મ િવગેર 

માટ 

બન રહણાકં  

(ઔઘોગક હ  ુ

િસવાય) વપરાશ  

માટ 

ઔઘોગક 

વપરાશ 

માટ 

૧) ૩૦,૦૦૦ લીટર સધુી/ 

માસીક 

.૪/- .૧૨/- .૧૬/- . ૩૨/- 

૨) ૩૦,૦૦૦ લીટર  થી વધ ુ/ 

માસીક 

. ૬/- . ૧૮/- . ૨૪/- . ૪૮/- 

વડોદરા શહરની હદ બહાર બન રહણાકં  હ ુ ંમાટના પાણી કનેકશનો ગેનો દર : 

હદ બહારના િબન રહણેાકં હતે ુમાટેના કનેકશનો માટેના પાણીના દરો શહરેમાનંા ધધંાક ય હતે ુ ગેના 

કનેકશનો માટેના સિૂચત પાણીના દરોના ણ ગણા લેખે લેવાનુ ંહાલનુ ંધોરણ ચા  ુરાખવાન ુ છે. તેમજ હદ 

બહાર આવેલ કોલેજ, હો  ટેલ શાળાઓ, બાલમિંદર ધમર્શાળા, દેવ  થાનો, અનાથ આ મોને અપાયેલા કનેકશનો 

માટેના પાણીના દરો શહરેમાનંા આવી સં  થાઓ ગેના કનેકશનો માટેના પાણીના દરોના દોઢ ગણા લેખે 

લેવાનુ ંહાલનુ ંધોરણ ચા  ુરાખવાન ુછે. 

વડોદરા શહર હદ બહાર અપાયેલ પાણી કનેકશન માટ: 

 વડોદરા શહરની હદ બહાર આવેલ રહણાકં હ  ુમાટ પાણી કનેકશનના દર: 

કનેકશન સાઇઝ મીનીમમ ચા ની રકમ 

૧/૨" ૨૬૦૧ 

 



 ૧/૨" થી વધનુી સાઇઝ માટે ઉપર જણાવેલ વો  મુે ક પ  ધતીના ગણુાકંમા ંથતી રકમ જુબ પાણી 

કર વસલુ કરવામા ંઆવશે. 

વડોદરા શહરની હદ બહાર આવેલ રહણાકં િસવાયના હ  ુમાટ કનેકશન દર : 

 વડોદરા શહરે હદ બહાર રહણેાકં હતે ુિસવાયના હતે ુમાટેના કનેકશનનો દર, શહરેમા ંરહણેાકં િસવાયની 

ઇમારતો માટેના દરના ણ ગણા લેખે વસલુ કરવાનો રહશેે. 

ºõÛ¿ÛÁõ ¤éø“Û :- 

 ÉÛÐéüÁõà ÜÈÛ õÛÍÛ …¶Ûé ÉÛÐéüÁõà •ÛèÐü Ü¶Û¾ÛÛÙ̈ Û ÜÈÛ½ÛÛ•Û¶ÛÛ ©ÛÛ.16-7-05¶ÛÛ ¥øÁõÛÈÛ ’õ¾ÛÛ× õ: ÈÛ¾Û¶Û-
802000-5074-¸Ûà, ¬Ûà ºõÛ¿ÛÁõ ¤éø“Û¶ÛÛ Ü¶Û¿Û¾ÛÛé¶Ûà ¾Û×›ä÷Áõà ¾ÛÇéÅÛ ™öé. 

 ÍÛ¶Ûé 2015-16 / 2016-17 ¶ÛÛ ÈÛÌÛÙ ¾ÛÛ¤éø ºõÛ¿ÛÁõ ¤éø“Û¶ÛÛ −ùÁõ ¶Ûà˜Ûé ›÷¨ÛÛÈ¿ÛÛ ¾Ûä›÷¼Û¶ÛÛ દર 

….¶Û×. ÜÈÛ•Û©Û −ùÁõ 

1 ºéõકõ¤øÁõà¶Ûà †¾ÛÛÁõ©ÛÛé …¶Ûé ›÷¾Ûà¶Û ©Ûé¾Û›÷ …¶¿Û 

Ü¾ÛÅÛકõ©Û …¶Ûé ›÷¾Ûà¶ÛÛé કે ›÷é …Ûí²ÛéÜ•Ûક õ Ðéü©Ûä ¾ÛÛ¤éø 
ÈÛ¸ÛÁõÛ©Ûà ÐüÛé¿Û 

સામા ય કરના ૫% 

2 ÐüÛ†ÁõÛ†¡ö †¾ÛÛÁõ©ÛÛé કéõ ›÷é¶Ûà ‹˜ÛÛ† 18 ¾Ûà¤øÁõ¬Ûà ÈÛμÛä 
ÐüÛé¿Û ©ÛéÈÛà ›÷¾Ûà¶Û …¶Ûé †¾ÛÛÁõ©ÛÛé 

સામા ય કરના ૭% 

 

 કõ¶¡öÁõÈÛ¶ÍÛà …¶Ûé ÍÛä…Áéõ¡ö ¤éø“Û¶Ûà ÜÈÛ•Û©Û 

 ¶É¾àú−÷Ò Ê´ÉHíÉ»É +{Éà ¶É¾àú−÷Ò NÉÞ¾ú Ê{É©ÉÉÇiÉ Ê´É§ÉÉNÉ{ÉÉ có−÷É´É Jí©ÉÉÅHí : ´É©É{É/802007/4424/~ÉÒ         
lÉÉ. 16-5-2008 oÉÒ Hí{]ñ−÷´É{»ÉÒ  +{Éà »ÉÖ+− à÷Wð `àòKÉ{ÉÉ qö−÷Éà{Éà »É−÷HíÉ−÷¸ÉÒ{ÉÒ ©ÉÅWÖð−÷Ò ©É³à±É Uïà. 

  NÉÖWð−÷ÉlÉ +àHí`ò {ÉÅ. 2/2007{ÉÒ Hí±É©É 141 +à+à (¥ÉÒ) +{´É«Éà Hí{]ñ−÷´É{»ÉÒ +{Éà »ÉÖ+− à÷]ñ `àòKÉ {ÉÒSÉà 
©ÉÖWð¥É{ÉÉ PÉÉà−÷iÉÉà+à ±Éà´ÉÉ{ÉÉà −÷¾àú¶Éà. 

  Hí{]ñ−÷´É{»ÉÒ +{Éà »ÉÖ+− à÷Wð  à̀òHí»É ~ÉÉmÉ Ê©É±HílÉ »ÉÉ©ÉÉ{«É  Hí−÷ A~É−÷ `òHíÉ´ÉÉ−÷Ò 

 1. ]ÖÅñ~ÉeôÉ  ´ÉÉÌºÉHí +ÉàUïÉ©ÉÉÅ +ÉàUïÉ qö− à÷ 

 2. 25 ©ÉÒ`ò−÷ »ÉÖPÉÒ{ÉÉ −÷¾àúcóÉiÉ{ÉÒ Ê©É±HílÉ +{Éà SÉÉ±ÉÒ  15 % 

 3. Al~ÉÉqö{É lÉà©ÉWð +ÉàvÉäÊNÉHí ¾àúlÉÖ ©ÉÉ`àò <©ÉÉ−÷lÉ, ¥Éà{Hí,  35 %  

  ~Éà`ÄòÉà±É-eôÒ]ñ±É ~ÉÅ~É, NÉà»É »`àò¶É{É, −÷ÉWð«É »É−÷HíÉ−÷ -Hàí{rö  

  »É−÷HíÉ−÷{ÉÒ +Éà£íÒ»É, HíÉà©É¶ÉÔ«É±É +ÉàÊ£í»É, ©ÉÉà¥ÉÉ>±É £íÉà{É `òÉ´É−÷, 

  ~ÉàWð−÷ +à{`àò{ÉÉ, eôÒ¶É +à{`àò{ÉÉ, lÉqö A~É−÷ÉÅlÉ lÉ©ÉÉ©É 

  ¡ÉHíÉ−÷{ÉÒ qÖöHíÉ{É,lÉ©ÉÉ©É ¡ÉHíÉ−÷{ÉÉ ©ÉÉHâí`ò, NÉÉàeôÉA{É, ´Éà−÷  

  ¾úÉA»ÉÒ»É, lÉ©ÉÉ©É ¡ÉHíÉ−÷{ÉÒ ¾úÉà̀ àò±É, − à÷»`òÉà−÷{`ò, »ÉÌ´É»É »`àò¶É{É, 



  NÉà− à÷Wð,¶ÉÉà°÷©É, ¾àú±oÉ »Éà{`ò−÷, Yð©{Éà¶ÉÒ«É©É, lÉ©ÉÉ©É ¡ÉHíÉ−÷{ÉÉ  

  `ò«ÉÖ¶É{É Hí±ÉÉ»ÉÒ»É, `Äàò{ÉÓNÉ +{Éà ´ÉÉàHàí¶É{É±É NÉÉ>eô{»É  

  »ÉÅ»oÉÉ+Éà, +É{ÉÅqö-¡É©ÉÉàqö +{Éà ©É{ÉÉà− Å÷Wð{É{ÉÉ ¾àúlÉÖ ©ÉÉ`àò  

  ´É~É−÷ÉlÉÒ >©ÉÉ−÷lÉ, ©Éà− à÷Wð ¾úÉà±É, HíÉà©«ÉÖ{ÉÒ`òÒ ¾úÉà±É, ´ÉÉeôÒ,  

  ~ÉÉ`òÔ ~±ÉÉà`ò, Hí±É¥É ~±ÉÉà`ò, ¡Éqö¶ÉÇ{É  ©ÉàqöÉ{É, Ê»É{Éà©ÉÉNÉÞ¾ú, 

  Hí±É¥É ¾úÉA»É, ©É±`òÒ~±ÉàKÉ oÉÒ«Éà̀ ò−÷, +Éà~É{É +à−÷ oÉÒ«Éà̀ ò−÷,  

  Yð©ÉLÉÉ{ÉÉ, »~ÉÉà`Çò»É »`àòeôÒ«É©É Ê´ÉNÉà− à÷ 

 4. 25 ©ÉÒ`ò−÷oÉÒ ´ÉPÉÖ KÉàmÉ£í³´ÉÉ³É −÷¾àúcóÉiÉ{ÉÒ Ê©É±HílÉ +{Éà   25 % 

  A~É−÷ WðiÉÉ´«ÉÉ Ê»É´ÉÉ«É{ÉÒ Ê¥É{É −÷¾àúcóÉiÉ{ÉÒ lÉ©ÉÉ©É Ê©É±HílÉ 

 5. +ÉàUïÉ©ÉÉÅ +ÉàUïÉ ´ÉÉÌºÉHí qö−÷ (+àHí`ò©ÉÉÅ Ü¶ÛÜ− ÙùÌ¤ø Hí«ÉÉÇ ©ÉÖWð¥É)  Äõ. 24/- 

 

ÍÛºõÛ† ˜ÛÛ›÷Ù 

 {ÉÛ¾Û. ½ÛÛÁõ©Û ÍÛÁકÛÁõËÛà¶ÛÛ ¸Û¿ÛÛÙÈÛÁõ¨Û ›÷ÛÇÈÛ¨Ûà …ÜμÛÜ¶Û¿Û¾Û¶ÛÛ પ્રકરણ-25 {ÉÉ ફકરા માકં õ - 

25.4.3.4 ¾ÛÛ×  કો ટ ર કવર  …{Éà 25.4.3.5 ¾ÛÛ× "ÅÛéÈÛà …Ûéºõ ÍÛé{Éà¤éøÉÛ{É ¤éøKÉ ¤äø ¾Ûà¤ø …é¦ø   કો ટ …Ûéºõ ÍÛÛéÅÛà¦ø 
ÈÛéÍ¤ø ¾Ûé{Éà›÷¾Ûé{¤ø ÍÛÜÈÛÙÍÛàÍÛ" Ðéü¥øÇ ÍÛÛéÅÛà¦øÈÛéÍ¤ø ¾Ûé{Éà›÷¾Ûé{¤ø{Éà ›÷é ÍÛÜÈÛÙÍÛàÍÛ ¸ÛäÁõà ¸ÛÛ¦øÈÛÛ¾ÛÛ× …ÛÈÛé ™öé ©Ûé{ÉÛ ÍÛ¾ÛOÉ LÉSÉÇ{ÉÉ 

…é õ ½ÛÛNÉÄõ¸Û ÉÛÐéüÁõà›÷{ÉÛé ¸ÛÛÍÛéoÉà ÍÛ{Éà 2015-16 / ૨૦૧૬-૧૭{ÉÉ ÈÛÌÛÙ ¾ÛÛ¤éø ÍÛºõÛ† ˜ÛÛ›÷Ù {Éà˜Ûé ¾Ûä›÷¼Û ÈÛÍÛäÅÛ ±Éà´ÉÉ{ÉÉà 
−÷¾àú¶Éà. 

 

(1õ) ÁõÐéü¨ÛÛ×ક{ÉÛ ÍÛÛ¾ÛÛ{¿Û  õ કÁõ{ÉÛ ÅÛPÉÖnÉ¾Û −ùÁõ  Äõ.50/- ¸ÛóÜ©Û ÈÛÌÛÙ. 

 μÛÁõÛÈÛ©ÛÛ …éક¾ÛÛé.    

(2) +.{ÉÅ. 1 Ê»É´ÉÉ«É{ÉÉ ÁõÐéü¨ÛÛ×ક{ÉÉ  ©Û¾ÛÛ¾Û                  Äõ.100/- ¸ÛóÜ©Û ÈÛÌÛÙ. 

 …éક¾ÛÛé. 

(3) ¼Ûà{É ÁõÐéü¨ÛÛ×ક …éક¾ÛÛé. ÍÛÛ¾ÛÛ{¿Û  ×કõÁõ{ÉÛ 10% ¸ÛÁ×õ©Ûä …Ûé™öÛ¾ÛÛ×  
                                        …Ûé™öÛ Äõ.240/- ¸ÛóÜ©Û ÈÛÌÛÙ. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


