
સમગ્ર સભા એ મંજૂર કરેલ અંદાજ્ત્ર

સને ૨૦૨૦-૨૧ ન ં 

વડોદરા મહાનગરાલલકા

લવલવધ લવભાગોની લાગત/દર

રરલિષ્ટ - ૧૦



વડોદરા મહાનગરાલિકા 

સને ૨૦૨૦-૨૧ન ું 

 ડર ાફ્ટ અુંદાજત્ર

રરલિષ્ટ -૧૦

લવલવધ લવભાગોની િાગત/દર



લાગત કોડ લાગતન ું નામ પાન નું.

૧ ૨ ૩

૧૦૪ ભુખ્મ શાખા યેકોડડ  વિબાગ તભાભ ખાતા ૨

૧૧૦ િોડડ  ઓફપસ ૨

િોડડ  સેનેટયી વિબાગ ૬

૨૦૧ જભીન વભરકત શાખા ૧૧

૨૦૨ ફાાંધકાભ યિાનગી વિબાગ ૧૪

૨૦૩ ટાઉન હોર ૧૭

૩૦૧ અવિ શભન અને તાત્કાવરક સેિાઓ ૧૯

૪૦૧ ાણી ુયિઠા ૨૭

૫૦૧ ડરે નેજ ૨૯

૬૦૨ જાહેય આયોગ્મ અને તાંદુયસ્તી ૩૦

૭૦૧ સોરીડ િેસ્ટ ૩૨

૮૦૧ િૈદ્યકીમ ભદદ ૩૩

૯૦૧ ભાકેટ કતરખાના ૩૩

૧૧૦૧ ાર્કસડ એન્ડ ગાડડન ૩૩

૧૧૦૫ ટુયીસ્ટ શાખા ૩૫

વસ્િભીંગ ુર ૩૭

૧૨૦૧ જાહેય કાભો ૩૮

૧૩૦૧ યસ્તા શાખા અન્મ વિબાગો ભાટે ૩૯

૧૫૦૨ ગુભાસ્તાધાયા (વિબાગ-અ) ૪૦

૧૫૦૪ વસર્કમુયીટી શાખા ૪૦

અન ક્રમણિકા



રાગત કોડ રાગતન ું નાભ
ફજટે કોડ 

નુંફય

ળેયો

૧ ૨ ૩ ૪

૦૧૦૪ ભ ખ્મ ળાખા યેકોડડ   વલબાગ 

(તભાભ ખાતા)

A  ૦૧૦૪૨૦૧

૧૫૦૦૧ જુદા જુદા ખાતાની નકરોનો ચાજજ   વાઇટ પ્રાન ૧૦૦

૧૫૦૦૨ નકર ળોધાઇ પી ાછરા લજની ૫૦

૧૫૦૦૩ વાઇટ પ્રાન ૪૦૦

૧૫૦૦૪ વાઇટ પ્રાન યસ્તાયેા વાથે ૫૦૦

૧૫૦૦૫ બફલ્ડીંગ પ્રાન અને રે આઉટ પ્રાન ૭૦૦

૦૧૧૦ લોડડ  ઓફપવ

લોડડ  ઓફપવ યેલન્મ  વલબાગ

ભકાન નાભપેય A  ૦૧૧૦૨૦૫
૧૫૫૩૫ યશેણાાંક

૧૫૫૩૫ (A) લેચાણથી ૩૫

૧૫૫૩૫ (B) લેચાણથી ભશીરા ના નાભે ૩૦

૧૫૫૩૫ (C) લાયવાઇ થી ૧૦૦

૧૫૫૩૫ (D) લાયવાઇ થી ભશીરા ના નાભે

વફન યશેણાુંક

૧૫૫૩૬ (A) લેચાણથી ૭૦

૧૫૫૩૬ (B) લેચાણથી ભશીરા ના નાભે ૬૦

૧૫૫૩૬ (C) લાયવાઇ થી ૪૦

ભફશરાઓ ભાટે

૧૫૫૩૮ ૩૦

૧૫૧૯૪ ભકાન નાભપેય પોભજ લેચાણ ૧૦૦

લ.ભ.ા ના શાઉવવુંગ સ્કીભો શેઠ રેલાભાું 

આલતી ભકાનોની પી

૧૫૫૪૦ નાભપેય પી(નોન યીપું ડેફર) A  ૦૨૦૧૨૧૧

પ્રીંથ ક્લાટજવજ ૩૦૦૦

રો કોસ્ટ ક્લાટજવજ ૭૫૦૦

ઇ.ડબ્લલ્મુ.એવ ૧૫૦૦૦

એર.આઇ.જી ૨૧૦૦૦

એભ.આઇ.જી.ફી ૨૫૫૦૦

એભ.આઇ.જી.એ ૩૦૦૦૦

૧૫૫૪૦ નાભપેય ટોકન પી(નોન યીપું ડેફર)એકથી લધ  

લખત ભાવરકી શક ફદરામ તેના ભાટે

A  ૦૨૦૧૨૧૧

પ્રીંથ ક્લાટજવજ ૧૫૦૦

રો કોસ્ટ ક્લાટજવજ ૧૫૦૦

ઇ.ડબ્લલ્મુ.એવ ૩૦૦૦

એર.આઇ.જી ૬૦૦૦

એભ.આઇ.જી.ફી ૯૦૦૦

એભ.આઇ.જી.એ ૯૦૦૦

જ દા જ દા ખાતાઓભાું તા. ૧-૪-૨૦૨૦ થી ૩૧-૩-૨૦૨૧ (વને ૨૦૨૦-૨૧) વ ધી રેલા ાત્ર રાગતોન ું ત્રક 

પ્રબત ચોયવ ભીટય લાયવાઇ/ 

બફનયશેણાાંક

પ્રબત પોભજ નાંફયીંગ વાથે

પ્રબત ચોયવ ભીટય બફનયશેણાાંક

પ્રબત ચોયવ ભીટય બફનયશેણાાંક

બલના ભુલ્મે

પ્રબત ચોયવ ભીટય બફનયશેણાાંક

પ્રબત ચોયવભીટય યશેણાાંક

૫

પ્રબત ચોયવભીટય યશેણાાંક

       વભગ્ર વબાએવ ચલેર દય 

(રૂવમાભાું)
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રાગત કોડ રાગતન ું નાભ
ફજટે કોડ 

નુંફય

ળેયો

૧ ૨ ૩ ૪

જ દા જ દા ખાતાઓભાું તા. ૧-૪-૨૦૨૦ થી ૩૧-૩-૨૦૨૧ (વને ૨૦૨૦-૨૧) વ ધી રેલા ાત્ર રાગતોન ું ત્રક 

૫

       વભગ્ર વબાએવ ચલેર દય 

(રૂવમાભાું)

૨૩૩૧૨ અનાબધકૃત લધાયાના ફાાંધકાભ ેટે રેલા ાત્ર દાંડ ૨૫૦

૧૫૦૦૭ (A) યશેણાુંક ભકાનોની વાથે અડીને આલેર ખ લ્લી 

જગ્મા અને/અથલા ફાગ-ફગીચા ભાટે આેર 

જભીન નાભપેય કયલા ફાફતની રાગત

A  ૦૧૧૦૨૦૫ ૧૫૦૦

શુંગાભી ઇભરા નાભપેય રાગત A  ૦૧૧૦૨૦૫

૧૫૦૧૧ (અ) લાયવાઇ શકે્ક નાભપેય ૧૫૦૦

૧૫૦૧૨ (ફ) લાયવાઇ બવલામના બકસ્વાભાાં નાભપેય 

રાગત

૧૫૦૦

શુંગાભી ઇભરા વવલામના યશેણાુંકના શેત  ભાટે રૂ. 

૧/- ના લાવડક બાડાથી આલાભાું આલેર 

પ્રોટ/ઓયડીઓના બાગ રાગત

A ૦૧૧૦૨૦૫ ૧૨૦

૧૫૦૧૩ (અ) લાયવાઇ શકે્ક નાભપેય ૬૦૦

૧૫૦૧૪ (ફ) લાયવાઇ બવલામના બકસ્વાભાાં નાભપેય 

રાગત

૬૦૦

૧૫૦૧૫ યસ્તા ૈકીની જગ્મા, થાાંબરા, અગયતો તદ્દન 

શાંગાભી ધોયણે (ટર ાપીક યાશદાયીને અડચણ ન 

થામ તે યીતે) લાય ઉમોગ વારૂ આલા

૭૫૦

જભીન બાડ ું

૧૫૦૧૬ ટી.ીના ખુલ્લા પ્રોટો કાભચરાઉ યલાનગીથી 

બાડે આલા. ભશત્તભ એક ભાવ કે તેના બાગ 

ભાટે.

(સ્થામી વબભબત ઠયાલ અાંક : ૧૪૧/તા. ૨૭-

૫-૯૬)

A  ૦૨૦૧૨૦૧ ૧૦૦ 

૫૦૦

૧૫૦૧૭ ભશાનગયાબરકાની ભાબરકીની જગ્માભાાં 

બફનઅબધકૃત/રામવન્વ લગયના રાયી ગલ્લા 

થાયાનો લશીલટી ચાજજ

A ૧૫૦૪૨૦૧ ૧૦૦

૧૫૦૧૮ ટી.ીના ખુલ્લા પ્રોટો વાભાજીક પ્રવાંગે 

યલાનગી રાગત સ્થામી વબભબત ઠયાલ અાંક : 

૬૦૬/તા. ૧૯-૯-૯૧)

 A ૦૨૦૧૨૦૧ ૫૦૦૦

૧૫૦૧૯ " ૧૦૦૦૦

૧૫૦૨૦ " ૫૦૦

પ્રબત દદન ૫૦૦૦ ચોયવ ભીટય 

થી લધુ ઉચ્ચક

પ્રબત દદન ૧૦૦૦ ચોયવ ભીટય કે 

તેના બાગ ભાટે ધાબભજક પ્રવાંગો 

ભાટે

પ્રબત દદન

પ્રબત દદન ૫૦૦૦ ચોયવ ભીટય 

વુધી ઉચ્ચક

પ્રબત ચોયવ ભીટય ભાબવક કે તેના 

બાગ ભાટે

દય ચોયવ ભીટય ૧ દદલવ  

ઓછાભાાં ઓછા ૧ દદલવના

ઉચ્ચક

પ્રબત ચોયવ ભીટય પ્રોટના ભા 

ભુજફ

પ્રબત ચોયવ ભીટય શાંગાભી 

ઇભરાના ભા ભુજફ નાભપેય 

રાગત

લાબજક બાડુાં

પ્રબત ચોયવ ભીટય

પ્રબત ચોયવ ભીટય

પ્રબત ચોયવ ભીટય અથલા 

ઓછાભાાં ઓછા રૂ. ૫૦૦૦
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રાગત કોડ રાગતન ું નાભ
ફજટે કોડ 

નુંફય

ળેયો

૧ ૨ ૩ ૪

જ દા જ દા ખાતાઓભાું તા. ૧-૪-૨૦૨૦ થી ૩૧-૩-૨૦૨૧ (વને ૨૦૨૦-૨૧) વ ધી રેલા ાત્ર રાગતોન ું ત્રક 

૫

       વભગ્ર વબાએવ ચલેર દય 

(રૂવમાભાું)

૧૫૦૨૧ ઇભાયતી રાકડાાં અથલા ફાાંધકાભનો વાભાન 

અથલા કાટભાર બલગેયે નાાંખલા ભાટે ારખ 

અગય ટેકા ભાટે (ભશાનગયાબરકાની જગ્માભાાં કે 

યોડ ય યાખલાની રાગત) ટર ાપીક યાશદાયીને 

અડચણ ન થામ તે યીતે

A  ૦૨૦૧૨૦૧ ૫૦૦ 

૧૦૦૦

૧૫૦૨૨ રગ્ન પ્રવાંગે તેભજ ઇતય પ્રવાંગોએ યસ્તા ૈકી 

તેભજ ખુલ્લી જગ્મા તદ્દન શાંગાભી ધોયણે ટર ાપીકને 

અડચણરૂ ન થામ તે ધોયણે યલાનગી આલા 

ફાફત

(રગ્ન ભાંડ તથા ઇતય પ્રવાંગે ભાાંડલા ફાાંધલા 

ફાફત )

A  ૦૨૦૧૨૦૧ ૫૦

૧૫૦૦

૧૫૦૨૩ તશેલાયો દયબભમાન શાંગાભી ધોયણે વ્મલવામદાયી 

સ્ટોર ભાટે ટર ાપીકને અડચણરૂ ન થામ તે યીતે 

યલાનગી આલાના દય (એક ભાવથી લેચાણ )

A  ૦૨૦૧૨૦૧ ૨૦૦ 

૩૦૦૦

નોંધ : ઉત્તયામણ, ફદલાી, શોી-ધ ેટી, 

નાતાર, ભોશયભ/ઇદ તથા અન્મ તશેલાયો 

(પટાકડાના સ્ટોર વવલામ)

શુંગાભી ઇભરા ભાટે આેર જભીન બાડ ું A  ૦૨૦૧૨૧૬

૧૫૦૨૯ (અ) ૫૦૦ ચોયવ પુટ વુધી ૨૦૦૦

૧૫૦૩૦ (અ) ૫૦૦ ચોયવ પુટથી લધાયે ૨૨૦૦

૧૫૦૩૧ ફગીચા ભાટે આેર જભીન બાડુાં A  ૦૨૦૧૨૦૧ ૪૦

લયવો અગાઉ યલાના પી થી આેર કેફીનો

૧૫૦૩૨ (અ) ળશેયી બલસ્તાય A  ૦૨૦૧૨૦૨ ૨૦૦

૧૫૦૩૩ (ફ) ગ્રામ્મ બલસ્તાય A  ૦૨૦૧૨૦૨ ૨૦૦

૧૫૦૩૪ (ક) દુધ બલતયણ કેન્રો ભાટે યલાના (લડોદયા 

ડેયી) પી થી આેર જગ્માનુાં બાડુાં

A  ૦૨૦૧૨૦૨ ૨૦૦

૧૫૦૩૫ સ્રભ ક્લાટજવજ બાડા A  ૦૨૦૧૨૦૪ ૭૫

૧૫૦૩૬ ળોીંગ વેન્ટય બાડુાં  વને ૨૦૧૮-૧૯ થી ૨% 

ભાાં ૫% લધાયો કયલો

A  ૦૨૦૧૨૦૨  

  તથા             

A  ૦૨૦૧૨૦૬

વભગ્ર વબા 

ઠયાલ અુંક 

૧૬૬/તા. 

૨૧.૦૧.૧૪ 

થી ભ જફ 

તા. 

૦૧.૦૪.૧૩

ભાબવક અને ઇતય  દય

 જાંત્રીની બકાંભતના ૨% ભુજફ 

લાબજક બાડુાં  દય ાાંચ લે ૫% 

લધાયો વને ૨૦૧૩-૧૪થી 

અભર (વને ૨૦૧૩-૧૪ અને 

૨૦૧૪-૧૫ ની લગય વ્માજ ે

લવુરાત)

દય ચોયવ ભીટય ભાબવક

લાબજક

દય ચોયવ ભીટય ભાબવક

ઉચ્ચક લાબજક

દય ચોયવ ભીટયે લાબજક

ઉચ્ચક લાબજક

પ્રબત ચોયવ ભીટય એક ભાવ 

અથલા તેના બાગ ભાટે  

ઓછાભાાં ઓછા

યશેણાાંક પ્રબત ભાવ               

બફન યશેણાાંક પ્રબત ભાવ

પ્રબત ચોયવ ભીટય  પ્રબત દદન       

  

ઓછાભાાં ઓછા પ્રબત દદન
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રાગત કોડ રાગતન ું નાભ
ફજટે કોડ 

નુંફય

ળેયો

૧ ૨ ૩ ૪

જ દા જ દા ખાતાઓભાું તા. ૧-૪-૨૦૨૦ થી ૩૧-૩-૨૦૨૧ (વને ૨૦૨૦-૨૧) વ ધી રેલા ાત્ર રાગતોન ું ત્રક 

૫

       વભગ્ર વબાએવ ચલેર દય 

(રૂવમાભાું)

૧૫૦૩૭ ૧ થી ૧૦  તાયીખભાાં બયાઇ ન કયે તો વ્માજ ૧૮

૧૫૦૩૮ કેફર ટીલી કનેકળન જાશેયાત બાડુાં A  ૦૨૦૧૨૦૭ ૨

૧૫૦૩૯ કેફર ક્નેક્ળન નુ બાડુાં  (*) A  ૦૨૦૧૨૨૧ ૫૦૦૦

૧૫૦૪૨ રેટ પી ૧૦૦

૧૫૧૫૫ બથમેટય/ભલ્ટીપ્રેક્ષ ડદા ઉય જાશેયાત 

પ્રોજકે્ળન ચાજજ

A ૦૨૦૧૨૦૭ ૧૦૦૦૦

૧૫૧૮૩ (અ) લયવાઇ બવલામના કેવોભાાં દુકાનો નાભપેય 

ભાટે

A  ૦૨૦૧૨૧૧ ૧૦૦૦૦

૧૫૧૮૪ (ફ) લાયવાઇ કેવભાાં નાભપેય ભાટે (દુકાનો) ૧૫૦૦૦

૧૫૦૪૩ (A) શોકીંગ ઝોન રામવન્વ પી (શાથ રાયી, ીચ 

થાયા, પયતી રાયીઓ-૨ ચો.ભી. વ ધી)

A ૧૫૦૧૨૦૧ ૫૦

ાફકિંગ ચાજીવ (*) A  ૦૨૦૧૨૧૦

(અ) વ રબ ળૌચારમ (વમાજીગુંજ) ાવેના ૩ 

ાફકિંગ વલસ્તાય (ે એન્ડ ાકડ) કાય ાકડની 

વામન્વ પેકલ્ટીની  ફાજ લાા સ્ટેન્ડભાું

વદયશ ું  નલા 

દય ભ જફ 

જાશેય 

શયાજીભાું 

ઇજાયો 

આપ્મા ફાદ 

અભર કયલો.

૧૫૦૪૬ વામકર ૫

૧૫૦૪૭ વામકર ૧૦૦

૧૫૦૪૮ સ્કુટય ૧૦

૧૫૦૪૯ સ્કુટય ૨૦૦

૧૫૦૫૦ કાય ૩૦

૬૦૦

લોડડ  ઓફપવ/જન્ભ-ભયણ વલબાગ

નોધણી A ૧૦૦૧૨૦૧

૧૫૦૫૧ રેટ પી ૩૦ દદલવભાાં ૨૦

૧૫૦૫૨ રેટ પી ૩૦ દદલવ છી ૩૦

૧૫૦૫૩ ૧ લજ છી ૧૦૦

નકર જ્નન્ભ ભયણ A ૧૦૦૧૨૦૩

૧૫૦૫૪ ગુજયાતીભાાં/અાંગ્રેજીભાાં ૨૦

૧૫૫૭૬ નોન ટેયેફર ેય/રેભીનેટેડ નકર (પ્રથભ 

ભપત નકર ફાદ)

૫૦

પ્રબત દદલવ અથલા તેના બાગ

ભાબવક કે તેના બાગ ભાટે

પ્રબત દદલવ અથલા તેના બાગ 

ભાટે

ભાબવક કે તેના બાગ ભાટે

પ્રબત દદલવ અથલા તેના બાગ

ભાબવક કે તેના બાગ ભાટે

દૈબનક

પ્રબત ચો.ભી

કેવ દીઠ

સ્રીન દીઠ લાબજક કરેક્ળન લોડજ  

દ્વાયા

પ્રબત એન્ટીના ડીળ ભાટે બાડુાં  

લાબજક ડી.ટી.એચ બવલામ

ટકા વ્માજ

પ્રબત ભાવ એક કનેક્ળન દીઠ
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રાગત કોડ રાગતન ું નાભ
ફજટે કોડ 

નુંફય

ળેયો

૧ ૨ ૩ ૪

જ દા જ દા ખાતાઓભાું તા. ૧-૪-૨૦૨૦ થી ૩૧-૩-૨૦૨૧ (વને ૨૦૨૦-૨૧) વ ધી રેલા ાત્ર રાગતોન ું ત્રક 

૫

       વભગ્ર વબાએવ ચલેર દય 

(રૂવમાભાું)

અયજન્ટ નકર જન્ભ-ભયણ

૧૫૦૫૬ ગુજયાતીભાાં/અાંગ્રેજીભાાં ૫૦

૧૫૦૫૮ નકર ળોધાઇ પી ાછરા લજની ૨૦

(નકર યજુ ન કયે તો)

૧૫૦૫૮(A) ભેયેજ યજીસ્ટરેળન લશીલટી ચાજજ ૧૦૦

૧૫૦૫૮(B) ભેયેજ યજીસ્ટરેળન નકર ચાજજ ૨૦

૧૫૦૫૮(C) અયજન્ટ નકર રગ્ન નોંધણી ૫૦

લોડડ  વેનેટયી  વલબાગ

૧૫૦૧ યલાના પી A ૧૫૦૧૨૦૨

૧૫૦૫૯ (૧)બભઠાઇની દુકાન, પયવાણની દુકાન કુલ્પી, 

આઇવ ફૂ્રટ ફનાલલાનુાં કાયખાનુાં અગય દુકાન, 

ફયપની પેક્ટયી અગય ડેો, બફબસ્કટ ગોીઓ 

બલગેયે લેચતી કન્પેક્ળનયી દુકાનો

૭૦૦

૧૫૦૬૦ (૨)છુટક ફયપ લેચનાયાઓ ૧૦

૧૫૦૬૧ બોજનગૃશ, બદઠમાયાની દુકાન, લીળી શોટર, 

ચા ની દુકાન, યેસ્ટોયેન્ટ અને ઠાંડાીણાની 

દુકાનો, કેટયીંગના કાભકાજ ભાટે

૭૦૦

૧૫૦૬૨ ફેકયી ૭૦૦

૧૫૦૬૩ નાના ામા ઉય ૫૦ ફોટર વુધી શલા બભબિત 

ીણાઓ ફીજી લસ્તુઓ વાથે લેચલા, અગય 

વાંગ્રશ યાખલા ભાટેની દુકાન

૧૦

૧૫૦૬૪ શલા બભબિત ીણાાંની પેક્ટયી ૫૦૦

૧૫૦૬૫ લયા અગય માાંબત્રક યીતે લાગતી વ્શીવર ૫૦૦

૧૫૦૬૬ રોજીંગ શાઉવ ભાટે (યશેલાની શોટર) 

જી.ી.એભ.વી. એક્ટ ભુજફ

૨૦૦૦

૧૫૦૬૭ ૧૦૦૦૦

૧૫૦૬૮ પેયીમાઓની લેચાતી બભઠાઇઓ, ચા, કોપી 

ખાલાની લસ્તુઓ, ઠાંડા ીણાઓ બલગેયે ભાટે

૨૦૦

૧૫૦૬૯ દૂધના વાંગ્રશની જગ્મા દૂધની અગય દૂધભાાંથી દશીં 

છાળ,  ફનતી લસ્તુની દુકાન ઠાંડા ીણાઓ 

બલગેયે ભાટે

૫૦૦

૧૫૦૭૦ છુટકથી તેર લેજીટેફર લેચલા ૫૦૦ લાબજક

૧૫૦૭૧ જથ્થાફાંધ તેર લેજીટેફર લેચલા ૧૦૦૦ લાબજક

લાબજક

લાબજક

લાબજક બફન તાયક શોટર ભાટે

લાબજક  તાયક શોટર ભાટે

લાબજક

લાબજક

લાબજક

લાબજક

લાબજક

લાબજક

લાબજક
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રાગત કોડ રાગતન ું નાભ
ફજટે કોડ 

નુંફય

ળેયો

૧ ૨ ૩ ૪

જ દા જ દા ખાતાઓભાું તા. ૧-૪-૨૦૨૦ થી ૩૧-૩-૨૦૨૧ (વને ૨૦૨૦-૨૧) વ ધી રેલા ાત્ર રાગતોન ું ત્રક 

૫

       વભગ્ર વબાએવ ચલેર દય 

(રૂવમાભાું)

૧૫૦૭૪ બભઠાઇઓ પયવાણ, ચા, કોપી ખાલાની લસ્તુઓ 

ઠાંડા ીણાઓ બલગેયે વારુ ટૂાં કી ભુદ્દત્તના યલાના 

ભાટે

૧૦૦

ઉય દળાજવ્મા બવલામના કોઇણ ખાદ્ય ેમ 

દાથજના વ્મલવામ  ભાટે

૫૦૦

૧૫૦૭૫ વાફુ ફનાલલા ભાટે ૫૦૦

૧૫૦૭૬ (એ) જાનલયનુાં નકાભુાં ભાાંવ, રેધય, શાડકા 

અથલા ચીથયા ઉકાલા વારુ અથલા બયી 

યાખલા વારુ

૧૦

૧૫૦૭૭ ફી) છુટક ભાછરી લેચાણ વારુ ૧૦૦

૧૫૦૭૮ વી) ચાભડી, ળીંગડા અગય ચાભડી બયી ભુકલા 

વારુાં

૧૦૦

૧૫૦૭૯ ડી) ચાભડી કભાલલા(પ્રોવેવ) વારુ. ૧૦૦

૧૫૦૮૦ ઇ) ચાભડા તથા ચાભડાની ફનાલટ ૧૦૦

એપ-૧) ભળીનથી કડા યાંગલા વારુાં . ૩૦૦

૧૫૦૮૧ એપ-૧) ભળીનથી કડા યાંગલાનુાં કાભ ૧૦૦

૧૫૦૮૨ જી) ચયફી અથલા ગાંધક ઓગાલા વારુાં ૨૦૦

૧૫૦૮૩ એચ) ઉન અથલા લા ધોલા અગય વૂકલલા ભાટે ૨૦૦

૧૫૦૮૪ આઇ) ભાટીના લાવણ ફનાલલાની બઠ્ઠી ૫૦

ઇટના બઠ્ઠા, નબમા, ચૂનાની ચકડી કયાં ટ 

લગય, ચૂનાની ચકડી કયાં ટ વશ

૫૦

૧૫૦૮૫ જ)ે ઝાડુાં  ફનાલલા વારુાં ૫૦

૧૫૦૮૬ કે) તેર ઉકાલા વારુાં  અથલા કાઢલા વારુાં  

ભળીન ન શોમ તમાાં ઘાણીથી અથલા ફીજી યીતે 

કાઢલા શોમ તો

૧૦૦

૧૫૦૮૭ એર) વોનુાં, ચાાંદી ગાલાની તથા ળોધલાની 

બઠ્ઠી વારુાં

 ૧૦૦૦

૧૫૦૮૮ એભ) દલાની ઘાંટી ૫૦૦

૧૫૦૮૯ એન-૧) ૌલા, ભભયા ળેકલાની બઠ્ઠીઓ તથા 

ૌલા ચણા લગેયે ફનાલલા કયાં ટ વશ

૫૦૦

૧૫૦૯૦ એન-૨) ૌલા, ભભયા ળેકલાની બઠ્ઠીઓ તથા 

ૌલા ચણા લગેયે ફનાલલા કયાં ટ લગય

૫૦૦

૧૫૦૯૧ એન-૩) નાના ામા ઉય ચારતા કાયખાના કે 

જનેે પેક્ટયી એક્ટ રાગુ નથી.

૫૦૦ લાબજક

લાબજક

લાબજક

લાબજક

લાબજક

લાબજક

લાબજક

લાબજક

લાબજક

લાબજક

લાબજક

લાબજક

લાબજક

લાબજક

લાબજક

લાબજક

લાબજક

લાબજક

લાબજક

અઠલાદડમુાં અથલા તેના બાગ 

ભાટે

લાબજક

(5ÜÁõÜÉÛÌ¤ø -10) - 7



રાગત કોડ રાગતન ું નાભ
ફજટે કોડ 

નુંફય

ળેયો

૧ ૨ ૩ ૪

જ દા જ દા ખાતાઓભાું તા. ૧-૪-૨૦૨૦ થી ૩૧-૩-૨૦૨૧ (વને ૨૦૨૦-૨૧) વ ધી રેલા ાત્ર રાગતોન ું ત્રક 

૫

       વભગ્ર વબાએવ ચલેર દય 

(રૂવમાભાું)

૧૫૦૯૨ કાતય છયી, બલગેયે ઘવનાયાઓ, વયાણીમો 

બવલામ કાભ કયનાયા.

૫૦૦

૧૫૦૯૩ ચોક સ્ટીક ફનાલલાનુાં કાયખાનુાં ૫૦૦

૧૫૦૯૪ ઓ)જભેાાંથી ત્રાવદામક અથલા જ્લરનળીર 

દાથજ અકાયક ગાંધ નીકતી શોમ અથલા જનેે 

રીધે આગ રાગલાની ઘાવતી શોમ આલા 

કાયખાના તયીકે અથલા ફીજા કોઇ ણ 

વ્મલવામની જગા તયીકે

૫૦૦

૧૫૦૯૫ (ી) (૧) ઘાવ, યા, ચાયો, દાથજ બયી 

યાખલા વારુાં  અથલા લેચલા વારુાં

૫૦૦

૧૫૦૯૬ (૨) ગાંધક ડાભય, ટેન્ટાઇન, યા અથલા 

ફીજા જ્લરનળીર દાથજ બયી યાખલા વારુાં  

અથલા લેચલા વારુાં

૫૦૦

૧૫૦૯૭ (૩)ઇભાયતી રાકડુાં, ટીમ્ફય, ડેો બલગેયે ભાટે ૫૦૦

૧૫૦૯૮ (૪)વો ભીર ૧૦૦૦

૧૫૦૯૯ (૫)જુનો કાટભા ફાયી ફાયણા લગેયે વાંગ્રશ 

કયલાની જગ્મા

૫૦૦

૧૫૧૦૦ (૬)છુટક કેયોવીન લેચનાયાઓ ભાટે ૧૦૦

૧૫૧૦૧ (૭)ખયાદી કાભ ૨૦૦

૧૫૧૦૨ (૮)રાકડાનુાં પબનજચય કાભ ૧૦૦૦

૧૫૧૦૩ (૯)રાકડા, કોરવા, થયી કોરવા. કોક ( 

બલગેયે લેચનાયાઓ ભાટે)

૫૦૦

૧૫૧૦૪ (૧૦) ટીમ્ફય ાનુ ફીડીના ાન ૧૦૦

૧૫૧૦૫ (૧૧) નાના ગૃશો ઉદ્યોગો કે જનેા ઉયના 

બરસ્ટભાાં વભાલેળ થતો નથી, યાંતુ જભેાાં 

ભળીનયી લાયલાભાાં આલતી નથી તેલા 

વ્મલવામ ભાટે

૩૦૦

૧૫૧૦૬ ક્મુ)(૧) કોટન લેસ્ટ દુકાનો, વગી ઉઠે તેલા 

દાથો બયી યાખલા અથલા લેચલા વારુાં

૩૦૦

૧૫૧૦૭ (૨) દારૂખાનાનુાં દારૂ તથા અન્મ  વગી  ઉઠે 

તેલા દાથો બયી યાખલા અને લેચલા વારુાં

૧૦૦૦

૧૫૧૦૮ (૩) દીલાવી સ્ટોક  યાખલા ૩૦૦

૧૫૧૦૯ (૪)  શજાભતની દુકાન ૩૦૦

૧૫૧૧૦
"

૫૦૦

શજાભની દુકાન (વાદી)

શજાભની દુકાન 

(ારજય વદશત)

લાબજક

લાબજક

લાબજક

લાબજક

લાબજક

લાબજક

લાબજક

લાબજક

લાબજક

લાબજક

લાબજક

લાબજક

લાબજક

લાબજક

લાબજક

લાબજક

લાબજક
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રાગત કોડ રાગતન ું નાભ
ફજટે કોડ 

નુંફય

ળેયો

૧ ૨ ૩ ૪

જ દા જ દા ખાતાઓભાું તા. ૧-૪-૨૦૨૦ થી ૩૧-૩-૨૦૨૧ (વને ૨૦૨૦-૨૧) વ ધી રેલા ાત્ર રાગતોન ું ત્રક 

૫

       વભગ્ર વબાએવ ચલેર દય 

(રૂવમાભાું)

૧૫૬૦૦ ારતુ કુતયા યાખલાનો ચાજજ ૫૦૦

કનેકળન ચયી (ખોદાણ રાગત ) A ૧૩૦૧૨૦૫

૧૫૧૧૧ કાચી ચયી ૧ ભી. ૧૫૦૦

૧૫૧૧૨ ાકી  ચયી ૧ ભી. ૩૦૦૦

૧૫૧૧૩ થ્થય/ેલય ચયી ૧ ભી. ૩૭૦૦

૧૫૧૧૪ ડરે નેજ વપાઇ (ખાનગી ચેમ્ફય) A  ૦૫૦૩૨૦૧

૧૫૧૧૫ કોમ્મુનીટી સ્ટેન્ડ ોસ્ટ A  ૦૪૦૧૧૦૭ ૧૨

ડીોઝીટ (અનાભત) ૧૨૫

૧૫૧૧૭ ખા કુલા વપાઇ શદભાાં (ડરે નેજ વપાઇને રગતી 

ભળીનયી )

A  ૦૫૦૩૨૦૧

૧૫૧૧૭ ખા કુલા વપાઇ શદભાાં (ડરે નેજ વપાઇને રગતી 

ભળીનયી )

૧૦૦૦

૧૫૧૧૭(A) ખા કુલા વપાઇ (શદ ફશાય) ડરે નેજ વપાઇને 

રગતી ભળીનયી નો ચાજજ

૫૦૦

૧૫૧૧૭(B) ખા કુલા વપાઇ (કોોયેળનની  શદ ફશાય યાંતુ 

લુડાની શદભાાં ) ડરે નેજ વપાઇને રગતી વુય 

વકય ભળીનયી નો ચાજજ

૨૦૦૦૦

૧૫૧૧૭(C) ળૈચારમ શોલાનુાં પ્રાભાણ ત્ર ભાટે ૧૦૦

૧૫૧૧૮ જાશેયાત ખચજ (યીકલયી ભાટે) A  ૦૧૧૦૧૦૨ ૫૦૦

૧૫૧૧૯ કનેકળન ફાંધ ખોર  રાગત A  ૦૪૦૧૨૦૩

૧૫૧૧૯ (A) ટેમ્યયી ૧૦૦૦

૧૫૧૧૯ (B) કામભી ૧૦૦૦

૧૫૧૨૦ લશીલટી ખચજ ૧૦૦

૧૫૦૪૧ લોટય કનેકળન નાભ ટર ાન્વપય પી (યેલન્મુ) A  ૦૪૦૧૨૦૪ ૫૦૦

લોટય કનેકળન પી A  ૦૪૦૧૨૦૨

ઘય લયાળ

પોભડ પી (સ્ટેમ્ના ફદરે) ૧૦૦

૧૫૧૨૧ ૧/૨" ૫૦૦

૧૫૧૨૨ ૩/૪" ૭૫૦

૧૫૧૨૩ ૧" ૧૦૦૦

વ્મલવામકીમ

પોભડ પી ૨૦૦

૧૫૧૨૪ ૧/૨" ૧૫૦૦

૧૫૧૨૫ ૩/૪" ૨૦૦૦

૧૫૧૨૬ ૧" ૨૫૦૦

ઓછાભાાં ઓછા તથા જાશેયાત 

ખચજના લયાડે ડતા

પ્રબત ૮ કરાક ની બળફ્ટ કે તેના 

બાગ ભાટે

બફનયશેણાાંક

પ્રબત ક્રાકે કે તેના બાગ ભાટે

બલના ભુલ્મ યશેણાાંક

બલના ભુલ્મ

કુટુાંફ દીઠ

યશેણાાંક ભાટે પ્રબત ચો.ભી.

બફન યશેણાાંક ભાટે પ્રબત ચો.ભી.

પ્રબત ચો.ભી.
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રાગત કોડ રાગતન ું નાભ
ફજટે કોડ 

નુંફય

ળેયો

૧ ૨ ૩ ૪

જ દા જ દા ખાતાઓભાું તા. ૧-૪-૨૦૨૦ થી ૩૧-૩-૨૦૨૧ (વને ૨૦૨૦-૨૧) વ ધી રેલા ાત્ર રાગતોન ું ત્રક 

૫

       વભગ્ર વબાએવ ચલેર દય 

(રૂવમાભાું)

ક્નેક્ળન પી

ભીટય ફડોઝીટ અને ભીટય ફપક્વીંગ  ચાજીવ 

સ્થામી વવભવત ઠયાલ અુંક : ૯૨/૯૬-૯૭

ધયગથથ ું

૧૫૩૩૦ ક્નેક્ળન  વાઇઝ :૨"

વ્માાયીક ધોયણે

૧૫૩૩૧ ૨"

૧૫૫૭૦ ભીટય ખયીદી, ભીટય ફપક્વીંગ ચાજડ, ભીટય ફોક્ષ 

વફશતનો તભાભ ચાજડ

૧૫૫૭૦ A (૧) ૧૫ એભ. એભ. ડામા 

૧૫૫૭૦ B (૨) ૨૦ એભ. એભ. ડામા 

૧૫૫૭૦ C (૩) ૨૫  એભ. એભ. ડામા 

૧૫૫૭૦ D (૪) ૪૦ એભ. એભ. ડામા 

૧૫૫૭૦ E (૫) ૫૦એભ. એભ. ડામા 

ખોદાણ અને ભજ યી A  ૦૪૦૧૨૦૨

ઘયગથથ ું કનેક્ળન ભાટે

૧૫૩૩૨ ક્નેક્ળન  વાઇઝ :૧/૨" ૬૦૦

૧૫૩૩૩ ક્નેક્ળન  વાઇઝ :૩/૪" ૧૦૦૦

૧૫૩૩૪ ક્નેક્ળન  વાઇઝ :૧" ૧૫૦૦

૧૫૩૩૫ ક્નેક્ળન  વાઇઝ :૨" ૩૦૦૦

ખોદાણ અને ભજ યી

વ્માાયીક ધોયણના કનેક્ળન ભાટે

૧૫૩૩૬ ક્નેક્ળન  વાઇઝ :૧/૨" ૨૫૦૦

૧૫૩૩૭ ક્નેક્ળન  વાઇઝ :૩/૪" ૩૦૦૦

૧૫૩૩૮ ક્નેક્ળન  વાઇઝ :૧" ૩૫૦૦

૧૫૩૩૯ ક્નેક્ળન  વાઇઝ :૨" ૧૦૦૦૦

ભીટય ફેવાડલાની રાગત

૧૩૪૨૦(A) ાણીની રાઇન પાો C  ૦૪૦૧૬૦૧ ૫૦૦૦

૧૩૪૨૦(B) " ૧૦૦૦૦

૧૩૪૨૫ (A) ડરે નેજ રાઇન પાો C  ૦૫૦૧૬૦૧ ૫૦૦૦

૧૩૪૨૫  (B) " ૧૦૦૦૦

૧૫૧૩૨ (A) ચેમ્ફય જોડાણ (યશેણાાંક) A  ૦૫૦૩૨૦૩ ૫૦૦

" ૧૦

૧૫૧૩૨ (B) ચેમ્ફય જોડાણ  (બફનયશેણાાંક) ૧૦૦૦

" ૨૦

 ૫૦ ચો.ભી વુધી

પ્રબત ચો.ભી. ૫૦ ભીટયથી લધુ

 ૫૦ ચો.ભી વુધી

પ્રબત ચો.ભી. ૫૦ ભીટયથી લધુ

યશેણાાંક

બફન યશેણાાંક

યશેણાાંક

બફન યશેણાાંક

(૨ '' અને તેથીલધુાં)

(૨ '' અને તેથીલધુાં)

૨૫૮૦૦ ૩૯૦૦૦

૩૦૦૦૦ ૪૫૦૦૦

૧૦૦૦૦ ૧૫૦૦૦

૧૫૦૦૦ ૨૨૦૦૦

યશેણાુંક વફન યશેણાુંક

૫૦૦૦ ૧૧૦૦૦

(૨ '' અને તેથીલધુાં)

૫૦૦૦ ૧૦૦૦

ભીટય ફડોઝીટ ભીટય ફપક્વીંગ પાા

૨૦૦૦ ૫૦૦
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રાગત કોડ રાગતન ું નાભ
ફજટે કોડ 

નુંફય

ળેયો

૧ ૨ ૩ ૪

જ દા જ દા ખાતાઓભાું તા. ૧-૪-૨૦૨૦ થી ૩૧-૩-૨૦૨૧ (વને ૨૦૨૦-૨૧) વ ધી રેલા ાત્ર રાગતોન ું ત્રક 

૫

       વભગ્ર વબાએવ ચલેર દય 

(રૂવમાભાું)

૧૫૧૩૨(C૧) શોટેર, યેસ્ટોયેન્ટ ૧૦૦૦૦

૧૫૧૩૨(C૨) " ૨૦૦૦૦

૧૫૧૩૨(C૩) " ૫૦૦૦૦

૧૫૧૩૩ એડલાન્વ ાણી ચાજજ A  ૦૪૦૧૧૦૭

અનાભત ૫૦૦

૧૫૧૩૫ ઇરેક્ટર ીક ભોટય દાંડ ેટે(*) A  ૦૪૦૧૨૦૭ ૧૦૦૦

૨૦૧ જભીન વભલ્કત ળાખા

શોફડિંગ્વ A  ૦૨૦૧૨૦૭

૧૫૧૩૬ (A) ખાનગી જ્ગ્માભાાં (સ્્રક્ચય ઉબુાં શળે તો રાગત  

રેલાની યશેળે)

૧૮૦૦

૧૫૧૩૬ (B) " ૧૫૦૦

૧૫૧૩૬ (C) " ૧૩૫૦

૧૫૧૩૬ (D) " ૧૨૦૦

કોમ્પ્મ ટયાઇઝડ ફડજીટર ભ લીંગ ફડસ્પ્રેથી 

જાશેયાત

A ૦૨૦૧૨૦૭

૧૫૧૫૩ (અ) ખાનગી જગ્માભાાં ૧૨૦૦૦

૧૫૧૫૪ (ફ) ભશાનગયાબરકાની જગ્માભાાં ૩૦૦૦૦

૧૫૧૩૭ શોફડિંગ્વ ભશાનગયાવરકાની જગ્માભાું

૧૫૧૩૭ (A) (અ) ધાબભજક/વાભાજીક/યાજકીમ શેતુ ભાટે ૩૦૦

"
૫૦૦

૧૫૧૩૭ (B) (ફ) લાબણજ્મ જાશેયાત શેતુાં ભાટે

કોોયેળનની ખ લ્લી જગ્મા, વલવલધ 

વકડરો/યોડના જુંકળનથી ૫૦ ભીટય વ ધી 

યલાનગી નશીં, ભ ખ્મ યસ્તા વફશત

૧૫૧૩૭ (C) (ક)બનમત પોભજ લેચાણ પી ૧૫૦

૧૫૧૩૭ (D) ગેયકામદેવયનો દાંડ ૫૦૦૦

૧૫૧૩૮ ૧(અ) કોમ્મુબનકેળન ટાલવજ (ખાનગી જગ્મા) A  ૦૨૦૧૨૨૦ ૭૫૦૦૦

(ફ) કોમ્મુબનકેળન ટાલવજનુાં બાડુાં(ટાલય દીઠ) ૧૦૦૦

૨(અ) દડસ્ક એન્ટેના(લાબણજ્મ શેતુ ભાટે) ૧૨૦૦૦ પ્રાયાં બબક ઇન્સ્ટોરેળન અને બાડુાં

પ્રાયાં બબક ઇન્સ્ટોરેળન 

કોમ્મુબનકેળન ઓથોયીટી ાવેથી 

રેલાના યશેળે.

લાબજક

પ્રબત પોભજ

પ્રબત ભાવ

ઉચ્ચક લધુભાાં લધુ ૧૦ દદલવ 

ભાટે.(૧૦×૨૦ પૂટ)

રાગત યદ કયી ટેન્ડય પ્રદરમાથી આલાના 

યશેળ.ે

પ્રબત ચો. ભી લાબજક

ઉચ્ચક લધુભાાં લધુ ૧૦ દદલવ 

ભાટે.(૧૦×૧૦ પૂટ)

અન્મ યસ્તા દયબળષ્ટ ભુજફ

પ્રબત ચો. ભી લાબજક

ફી-ગ્રેડ યસ્તા ય દયબળષ્ટ 

ભુજફ

વી-ગ્રેડ યસ્તા ય દયબળષ્ટ 

ભુજફ

ાણી કનેક્ળન ચારુ યાખલા રૂ. 

૫૦૦ દાંડ રેલાનો

એ-ગ્રેડ યસ્તા ય દયબળષ્ટ 

ભુજફ

ત્રણ તાયક થી લધુાં

ાણી ચાજજના જતેે દય ભુજફના ફભણા

બફન તાયક

ત્રણ તાયક વુધી
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રાગત કોડ રાગતન ું નાભ
ફજટે કોડ 

નુંફય

ળેયો

૧ ૨ ૩ ૪

જ દા જ દા ખાતાઓભાું તા. ૧-૪-૨૦૨૦ થી ૩૧-૩-૨૦૨૧ (વને ૨૦૨૦-૨૧) વ ધી રેલા ાત્ર રાગતોન ું ત્રક 

૫

       વભગ્ર વબાએવ ચલેર દય 

(રૂવમાભાું)

૧૫૫૬૬(A) (અ) ૪G કોમ્મુનીકેળન ોર ભાટેનો 

ઇન્સ્ટોરેળન ચાજજ  (ભશાનગયાબરકાની 

જગ્માભાાં)

A  ૦૨૦૧૨૨૧ ૧૭૬૦૦

૧૫૫૬૬(B) (ફ) ૪G ોરની લાબજક યલાનગી પી ૫૫૦

૧૫૫૬૬(C) (ક) ૪G કોમ્મુનીકેળન ોર ભાટે લયાતી 

જભીનના ૨૦ લજના બાડાટ્ટાની રાગત

ગુ.વ.ળ. બલ.ળ.ગુ.બન. બલબાગના ઠયાલ  નાં. 

નર/૪૫૧૨-૩૪૩૮-ભ/તા.૩-૧૦-૧૨ 

વ.વ. ઠ.અાં. ૨૯૧/તા. ૨૫-૩-૨૦૧૩ તથા 

૫૮/૧૯-૮-૨૦૧૩ અન્લમે ઠયાલેર દયો  (અ 

તથા ફ ભાાં દય ત્રણ લે  ૧૦ ટકા લધાયો)  

(તા. ૩-૧૦-૨૦૧૫)

૨(અ) દડસ્ક એન્ટેના

(લાબણજ્મ શેતુ ભાટે)

૧૦૦૦૦

૨(ફ) ોર ભાટે લયાતી જભીન બાડાટ્ટાની 

રાગત

વાઇન ફોડડ A  ૦૨૦૧૨૦૭

૧૫૧૪૩ (ફ)બકઓસ્ક ફોડજ  ઉયની જાશેયાત 

( સ્ટર ીટ રાઇટ ના ોર ય ટેન્ડયથી)

લોર ેઇવન્ટુંગ A  ૦૨૦૧૨૦૭

૧૫૧૪૫ ખાનગી જગ્માભાાં ૪૦

કડાુંના ફેનવડ અને ફ્રેક્ષ A  ૦૨૦૧૨૦૭

૧૫૧૪૬ (અ) ભશાનગયાબરકાની જગ્માભાાં

૧૫૧૪૬    (A) (અ) ધાબભજક/વાભાજીક/યાજકીમ શેતુ ભાટે 

(ભશત્તભ વાઇઝ ૬×૩ પૂટ = ૨×૧ ચો.ભી)

૭૫

૧૫૧૪૬    (B) (ફ) લાબણજ્મ જાશેયાત શેતુ ભાટે (ભશત્તભ 

વાઇઝ ૬×૩ પૂટ = ૨×૧ ચો.ભી)

૨૦૦

૧૫૧૪૭ (ફ) ખાનગી જગ્માભાાં.  ૬×૩ પૂટ = ૨×૧ ચો.ભી ૧૦૦

૧૫૧૪૯ (ફ) ભશાનગયાબરકાની જગ્માભાાં ૩૫૦૦

૧૫૧૫૦(A) યોડ ળો ૩૦૦૦

૧૫૧૫૦(B) ગ યીક્ષા દ્વાયા થતી જાશેયાત ૩૫૦૦ પ્રબત ભાવ પ્રબત દયક્ષા

પ્રબત ચો.ભી લાબજક

પ્રબત દદન

પ્રબત ચો.ભી. ભાબવક કે તેના 

બાગ ભાટે

પ્રબત ચો.ભી. ભાબવક કે તેના 

બાગ ભાટે

ઉચ્ચક ભાબવક કે તેના બાગ ભાટે

પ્રબત ચો.ભી ભાબવક કે તેના બાગ 

ભાટે

ટેન્ડયથી

પ્રાયાં બબક ઇન્સ્ટોરેળન અને બાડુાં

પ્રબત ભીટય ોરની ઉંચાઈ

પ્રાયાં બબક  જાંત્રીની ૪૦ ટકા યકભ

પ્રબત ોર
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રાગત કોડ રાગતન ું નાભ
ફજટે કોડ 

નુંફય

ળેયો

૧ ૨ ૩ ૪

જ દા જ દા ખાતાઓભાું તા. ૧-૪-૨૦૨૦ થી ૩૧-૩-૨૦૨૧ (વને ૨૦૨૦-૨૧) વ ધી રેલા ાત્ર રાગતોન ું ત્રક 

૫

       વભગ્ર વબાએવ ચલેર દય 

(રૂવમાભાું)

ડદા ઉય રેન્ટનડ સ્રાઇડથી પ્રકાવળત થતી 

જાશેયખફય

A  ૦૨૦૧૨૦૭

૧૫૧૫૧ (અ) ખાનગી જગ્માભાાં ૩૦૦૦

૧૫૧૫૨ (ફ) ભશાનગયાબરકાની જગ્માભાાં ૩૦૦૦

૧૫૧૫૬ ઉયોક્ત ૧ થી ૮ નુંફયની રાગતો ભાટે ૧. 

યભીળન લગય શોમ તો

A  ૦૨૦૧૨૦૭

(ફ) ભાકેટ ાફકિંગ ચાજડ

૧૫૧૬૨ વામકર ૫

૧૫૧૬૩ સ્કુટય ૧૦

૧૫૧૬૪ કાય ૩૦

A  ૦૨૦૧૨૦૨

૧૫૧૭૧ (અ) કાચા-ાકા કેફીનોની યલાનગી પી ૧૫૦

ટર ાપીક અડચણ રૂ ન થામ તે પ્રભાણે ભ કલા 

લધ ભાું લધ  ૫ ફદલવ ભાટે યલાનગી આલાની 

રાગત

A  ૦૨૦૧૨૦૭

૧૫૧૭૩ (અ) લાબણજ્મ શેતુ ભાટે ગેટ ટાઇની કભાનો ૭૦૦૦

૧૫૧૭૪ (ક) ગેટ ફોક્વ ટાઇની કભાનો લાબણજ્મ શેતુ 

ભાટે

૧૦૦૦૦

૧૫૧૭૫ (ફ) ધાબભજક/વાભાજીક/યાજકીમ પ્રવાંગે ૫૦૦

૧૫૧૭૬ ધાબભજક/વાભાજીક/યાજકીમ પ્રવાંગે ૭૦૦

ઉયોક્ત ફાંને લાબણજ્મ અને 

ધાબભજક/વાભાજીક/યાજકીમ પ્રવાંગે બનમત 

યલાના પી ઉયાાંત પી જટેરી જ યકભ દડોઝીટ 

તયીકે ઇરામદા લવૂર રેલાની યશેળ.ે

૧૫૧૭૭ આકાળભાાં પૂરાલેરા ફરુન દ્વાયા જાશેયાત કયલા 

ભાટેનો દય

A  ૦૨૦૧૨૦૭ ૧૦૦૦૦

૧૫૧૭૮ એમ્મુઝભેન્ટ ાકજ  ભાટે એટરે કે આનાંદ પ્રભોદના 

વાધનો જલેા કે, ભેયી ગો યાઉન્ડ, 

ચકડો/ટોયા-ટોયા તથા પ્રદળજન કે ભેા બલગેયે 

ભાટે ટી.ી ના ખુલ્લા પ્રોટ એક ભાવ કે તેના 

બાગ ભાટે ઉમોગ કયલા

A  ૦૨૦૧૨૦૧   ૨૦૦       

  

૧૦૦૦૦

ઉચ્ચ એક ભાવ  કે તેના બાગ 

ભાટે

પ્રબત ચોયવ ભીટય એક ભાવ 

અથલા તેના બાગ ભાટે 

ઓછાભાાં ઓછા ભાબવક

ઉચ્ચક

ઉચ્ચક

દય ચોયવ ભીટય ભાબવક

દૈબનક

દૈબનક

દૈબનક

૧૦ ગણા વ ધી દુંડ રઇ દ ય કયી ળકાળે

પ્રબત ચો.ભી. લાબજક

પ્રબત ચો.ભી. લાબજક
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રાગત કોડ રાગતન ું નાભ
ફજટે કોડ 

નુંફય

ળેયો

૧ ૨ ૩ ૪

જ દા જ દા ખાતાઓભાું તા. ૧-૪-૨૦૨૦ થી ૩૧-૩-૨૦૨૧ (વને ૨૦૨૦-૨૧) વ ધી રેલા ાત્ર રાગતોન ું ત્રક 

૫

       વભગ્ર વબાએવ ચલેર દય 

(રૂવમાભાું)

૯૨૩૦૩ અનાભત અનાભત 

૯૨૩૦૩

૩૦૦૦૦

૧૫૧૮૦ ટી.ી નાાં ખુલ્લા પ્રોટોના દારૂખાનાના ૧૦'×૧૦' 

(૧૦૦ ચો. પૂટ ) ની જગ્મા તદ્દન શાંગાભી ધોયણે 

યલાના પીથી પાલલા ફાફત

A  ૦૨૦૧૨૦૧ શયાજી 

દ્વાયા 

પાલલાના

 યશેળ.ે

૫૦૦૦૦

ટી.ી નાાં ખુલ્લા પ્રોટો તશેલાયો દયબભમાન 

દારૂખાનાના ૧૦'×૧૦' (૧૦૦ ચો. પૂટ ) ની 

જગ્મા તદ્દન શાંગાભી ધોયણે યલાના પીથી 

પાલલા ફાફત (એક ભાવ કે તેના બાગ ભાટે)

૧૫૧૮૧

૧૫૧૮૨

૧)ઉત્તયામણ 

(તાંગ/યીર/લેચાણ ભાટે ) 

૨)દદલાી

(બગ્રટીંગ કાડજ/ભીણફત્તી/કેરેન્ડય)

૩૦૦૦

૧૫૧૮૫ ઇન્રીભેન્ટર કોન્ટર ીબ્લમુળન વયકાયિીએ નક્કી 

કયેર યકભ ન બયે તો વ્માજ

C  ૦૨૦૧૬૦૪ ખાતાએ 

વયકાયિી

ની ભાંજૂયી 

ભેલલાની 

કામજલાશી 

કયલી

૧૫૫૭૪ નોન ટી. ી દડડક્ળન A  ૦૨૦૧૨૦૯

૦૨૦૨ ફાુંધકાભ યલાનગી ળાખા

૧૫૧૮૬ ફાાંધકાભ ાણી પી A  ૦૪૦૧૧૦૫ ૧૦૦૦

૧૫૧૮૭ આબકજ ટેક્ચય/સ્ટરક્ચયર એાંજીબનમય રામવન્વ પી A  ૦૨૦૧૨૦૮ ૧૦૦૦૦

૧૫૧૮૮ એબપ્રર ભાવભાાં ન બયે તો દાંડ ૨૫૦

૧૫૧૮૯ વલેમય રામવન્વ પી A  ૦૨૦૧૨૦૮ ૩૦૦૦

૧૫૫૬૭(A) વાઇટ એન્જી. ક્રાકજ  ઓપ લકજ  રામવન્વ પી ૮૦૦૦

૧૫૫૬૮ ડેલરોય રામવન્વ  યજી. પી ૨૫૦૦૦

૧૫૬૨૬ પામય પ્રોટેક્ળન કન્વરટન્ટ ઓન યેકોડજ A  ૦૨૦૧૨૦૮ ૫૦૦૦૦ ત્રણ લજ ભાટે

ત્રણ લજ ભાટે

ત્રણ લજ ભાટે

દય ભાવે બયે તમાાં વુધી

ત્રણ લજ ભાટે

૧ ભા

ત્રણ લજ ભાટે

૧ લજના ૧૦ હ્પ્તા 

ી.એર.આય.+૧ ટકો વ્માજ

બભબનભભ અવેટ લેલ્મુ ઉચ્ચક 

જાશેય શયાજીથી અથલા અવેટ 

લેલ્મુથી પાલલા ફાફત 

મ્મુબનબવર કબભશ્નયિીને વત્તા 

આલાભાાં આલે છે.

અથલા મ્મુબનબવર કબભળનયિી 

વુચલે તે ભુજફ દડોઝીટ લવૂર 

રેલાની યશેળે.

બભબનભભ અવેટ લેલ્મુ ઉચ્ચક 

જાશેય શયાજીથી સ્ટોર 

પાલલાના યશેળે ભુદ્દત એક 

ભાવથી લધાયે યશેળે નદશ.
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રાગત કોડ રાગતન ું નાભ
ફજટે કોડ 

નુંફય

ળેયો

૧ ૨ ૩ ૪

જ દા જ દા ખાતાઓભાું તા. ૧-૪-૨૦૨૦ થી ૩૧-૩-૨૦૨૧ (વને ૨૦૨૦-૨૧) વ ધી રેલા ાત્ર રાગતોન ું ત્રક 

૫

       વભગ્ર વબાએવ ચલેર દય 

(રૂવમાભાું)

કીયકો

ટી.ી વાઇટ પ્રાન રાગત A  ૦૨૦૨૨૦૧

૧૫૧૯૦ (અ) ૧/૫ ના સ્કેરભાાં એક પાઇનર પ્રોટ ૭૦૦

૧૫૧૯૧ (અ) ૧/૨૦ ના સ્કેરભાાં એક એપ.ી સ્કીભના 

નક્ળાની નકર

૫૦૦

(ફ) ૧/૨૦ ના સ્કેરભાાં એક ટી.ી સ્કીભના 

નક્ળાની નકર

૬૦૦૦

૯૨૩૨૮ લૃક્ષાયોણ યજાચીઠ્ઠી વભમે બયલાની યશેળે અનાભત

(અ) યશેણાાંક ૪૫

"
૬૦

"
૮૫

"
૧૩૦

(ફ) ફીન યશેણાાંક ૭૦

"
૯૫

"
૧૩૫

"
૧૬૦

ઓગેવનક લેસ્ટ કનલટડય ભ કલાની અનાભત

૯૨૫૦૨(A) યશેણાાંક ફાાંધકાભ ભાટે ૪૫૦ પ્રબત 

ચો.ભી. 

(ફાાંધકાભ)

૧૦૦.૦૧ થી લધુ  ચો. ભી. વુધી 

ભા ધયાલતી બભલ્કત ભાટે પ્રબત 

ચો. ભી.

૩૫ મુબનટ તથા તેથી લધુ

૩૦.૦૧ થી ૬૦.૦૦  ચો. ભી. 

વુધી ભા ધયાલતી બભલ્કત ભાટે 

પ્રબત ચો. ભી.

૬૦.૦૧ થી ૧૦૦.૦૦  ચો. ભી. 

વુધી ભા ધયાલતી બભલ્કત ભાટે 

પ્રબત ચો. ભી.

૧૦૦.૦૧ થી લધુ  ચો. ભી. વુધી 

ભા ધયાલતી બભલ્કત ભાટે પ્રબત 

ચો. ભી.

 ૩૦ ચો. ભી. વુધી ભા 

ધયાલતી બભલ્કત ભાટે પ્રબત 

ચો.ભી.

૩૦.૦૧ થી ૪૦.૦૦  ચો. ભી. 

વુધી ભા ધયાલતી બભલ્કત ભાટે 

પ્રબત ચો. ભી.

૪૦.૦૧ થી ૧૦૦.૦૦  ચો. ભી. 

વુધી ભા ધયાલતી બભલ્કત ભાટે 

પ્રબત ચો. ભી.

 ૩૦ ચો. ભી. વુધી ભા 

ધયાલતી બભલ્કત ભાટે પ્રબત 

ચો.ભી.
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રાગત કોડ રાગતન ું નાભ
ફજટે કોડ 

નુંફય

ળેયો

૧ ૨ ૩ ૪

જ દા જ દા ખાતાઓભાું તા. ૧-૪-૨૦૨૦ થી ૩૧-૩-૨૦૨૧ (વને ૨૦૨૦-૨૧) વ ધી રેલા ાત્ર રાગતોન ું ત્રક 

૫

       વભગ્ર વબાએવ ચલેર દય 

(રૂવમાભાું)

૯૨૫૦૨(B) કોભળીમર ફાાંધકાભ ભાટે ૬૦૦ પ્રબત 

ચો.ભી. 

(ફાાંધકાભ)

૧૫૧૯૪ પોભજ લેચાણ 

(નબલન ફાાંધકાભ યલાનગી ભાટે )

A ૧૬૦૨૨૦૪ ૨૦૦

સ્ર ટીની પી તથા વવક્મોયીટી ફડોઝીટ

સ્ર ટીની પી A  ૦૨૦૧૨૦૯

(૧) ફીન યશેણાુંક  ફાુંધકાભ ભાટે

૧૫૧૯૫ (અ) ફાાંધકાભના કે્ષત્રફ્  ભાટે ૮૦

૧૫૧૯૬ (ફ) જભીનના કે્ષત્રફ્ ૪૦

(૨) યશેણાુંક  ફાુંધકાભ ભાટે

૧૫૧૯૭ (અ) ફાાંધકાભના કે્ષત્રફ્  ભાટે ૨૦

૧૫૧૯૮ (ફ) જભીનના કે્ષત્રફ્ ૧૦

વવક્મોયીટી ફડોઝીટ યશેણાુંક ૯૨૩૦૨ ૧૦

ફીન યશેણાુંક ૯૨૩૦૨ ૫૦

૧૫૨૦૧ ગેયકામદેવય ફાાંધકાભ ભાટે યીભુલર ચાજજ C  ૦૨૦૨૬૦૧ ૫૦૦૦

૧૫૨૦૨ યજા બચઠ્ઠી યીન્મુઅર ચાજજ A  ૦૨૦૧૨૦૯ ૨૫૦૦

૨૦૦૦૦

૧૫૨૦૩ યજા બચઠ્ઠીની તાયીખથી ૧ લજ ફાદ ૨૫૦

૧૫૦૦

પ્રીંથ યોક પ્રભાણત્ર પી

(અ) રો - યાઇઝ ફાુંધકાભ

૧૫૨૦૪ (૧) યશેણાાંક ભાટે ૨૫૦૦

(૨) ફીન યશેણાાંક ભાટે ૫૦૦૦

૧૫૨૦૫ (૩) યશેણાાંક ફીન યશેણાાંક ભાટે ૩૫૦૦

(ફ) શાઇયાઇઝ ફાાંધકાભ

(૧) યશેણાાંક ભાટે ૫૦૦૦

(૨) ફીન યશેણાાંક ભાટે ૮૦૦૦

(૩) યશેણાાંક ફીન યશેણાાંક ભાટે ૬૦૦૦

(ક)રે-આઉટ ફાાંધકાભ ૪૦૦૦

કમ્પ્રીળન પ્રભાણત્ર પી A  ૦૨૦૧૨૨૩

૧૫૨૦૬ (અ) યશેણાાંક ભાટે ૧૫૦

૧૫૨૦૭ (ક) બફન-યશેણાાંક ભાટે ૫૦૦૦

મુબનટ દીઠ

મુબનટ દીઠ/ટાલય દીઠ

પ્રબત ટાલય

પ્રથભ ૨૦ મુબનટ દીઠ તમાયફાદ 

દયેક મુબનટ દીઠ ૨૫૦ લધાયે

પ્રબત ટાલય

પ્રબત ટાલય

પ્રબત ટાલય

પ્રબત ટાલય

પ્રબત ટાલય

પ્રબત ભાવ યશેઠાણ

પ્રબત ભાવ કોભબળજમર

પ્રબત લજ યશેઠાણ ભાટે

પ્રબત લજ કોભબળજમર ભાટે

દય ચોયવ ભીટય બફન યશેણાાંક

પ્રબત કરાકના

દય ચોયવ ભીટય

દય ચોયવ ભીટય યશેણાાંક

દય ચોયવ ભીટય

દય ચોયવ ભીટય અથલા ઓછાભાાં 

ઓછા ૧૦૦૦

દય ચોયવ ભીટય અથલા ઓછાભાાં 

ઓછા ૧૦૦૦

૧૫૦૦ ચો.ભી. થી લધુ
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રાગત કોડ રાગતન ું નાભ
ફજટે કોડ 

નુંફય

ળેયો

૧ ૨ ૩ ૪

જ દા જ દા ખાતાઓભાું તા. ૧-૪-૨૦૨૦ થી ૩૧-૩-૨૦૨૧ (વને ૨૦૨૦-૨૧) વ ધી રેલા ાત્ર રાગતોન ું ત્રક 

૫

       વભગ્ર વબાએવ ચલેર દય 

(રૂવમાભાું)

ઓક્મ ેળન પ્રભાણત્ર પી A  ૦૨૦૧૨૨૪

૧૫૨૦૮ (અ) યશેણાાંક ભાટે ૧૫૦

૧૫૨૦૯ (ફ) બફન-યશેણાાંક ભાટે ૨૫૦૦

૧૫૨૧૦ શમાત શાઇયાઇઝ ભકાનના સ્ટરક્ચય વેફ્ટી 

પ્રભાણત્ર તા. ૧.૪.૨૦૦૩ છે ૩ ભાવ ફાદ 

આલાભાાં ન આલે તો(દય ાાંચ લજ સ્ટરક્ચય 

વેફ્ટી દયોટજ  આલાનો યશેળ)ે (એટરે કે 

૨૦૦૮,૨૦૧૩ બલગેયે)

૧૦૦૦૦

બફન યશેણાાંક ફાાંધકાભ યલાનગી ભેલતાાં 

શેરા યલાનગી ાત્ર ફાાંધકાભ ળરૂ કયે તો

A  ૦૨૦૧૨૦૯

૧૫૨૧૨ લયવાદી ગટયની રાગત ૨૫

૭૫

૧૫૨૧૩ ભદટયીમર ડમ્ીંગ ચાજજ ૮૦૦૦

૬૦

૧૫૫૫૦ એબભનીટીઝ ચાજજ ૩૦૦

૧૫૫૫૧(A)
"

૩૦૦

૧૫૫૫૧(B)

"

૧૫૦

૧૫૫૫૨ બપ્રભીમભ એપ.એવ.આઇ. GDCR ૦૬ ભુજફ

૨૦૩ ટાઉન શોર

૧૫૨૧૪ ગાાંધીનગયગૃશના બાડાની રાગત A  ૦૨૦૩૨૦૧

૧૫૨૧૫ પ્રથભ ળીફ્ટ ૨૦૦૦ ૨૫૦૦

૧૫૨૧૬ ફીજી ળીફ્ટ ૨૫૦૦ ૩૫૦૦

૧૫૨૧૭ ત્રીજી ળીફ્ટ ૩૦૦૦ ૫૫૦૦

વોભ થી ળ ર ળવન-યવલ અને 

યજાના ફદલવો

પ્રબત ચો. ભીટય ળૈક્ષબણક 

�/ચેયીટેફર ્રસ્ટ/ ગલજભેન્ટ તથા 

વેભી ગલજભેન્ટ

જાંત્રીના દયે પ્રબત ચો.ભીટય

પ્રબત ચો.ભીટય યશેણાાંક

પ્રબત ચો.ભીટય 

બફનયશેણાાંક/ઔદ્યોગીક

પ્રબત ચોયવ ભીટય સ્લતાંત્ર 

ભાબરકીલાા યશેણાાંક બવલામના 

બભલ્કતો ૧ લજ દીઠ

ટર ાદપક અને વબલજવીવને 

અડચણરૂ ન શોમ તે યીતે 

ડમ્ીંગ કયલુાં અન્મથા લશીલટ 

ચાજજ

પ્રબત ચોયવ ભીટય બફન યશેણાાંક

સ્લતાંત્ર ભાબરકીલાા યશેણાાંક ૧ 

લજ દીઠ

GDCR ની જોગલાઇ ભુજફ

પ્રબત ચોયવ ભીટય યશેણાાંક

મુબનટ દીઠ/ટાલય દીઠ

વયકાયી ઇભાયતો
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રાગત કોડ રાગતન ું નાભ
ફજટે કોડ 

નુંફય

ળેયો

૧ ૨ ૩ ૪

જ દા જ દા ખાતાઓભાું તા. ૧-૪-૨૦૨૦ થી ૩૧-૩-૨૦૨૧ (વને ૨૦૨૦-૨૧) વ ધી રેલા ાત્ર રાગતોન ું ત્રક 

૫

       વભગ્ર વબાએવ ચલેર દય 

(રૂવમાભાું)

બાણો/પ્રલચનો(નોન-કોભવળડમર)

૧૫૨૨૧ પ્રથભ ળીફ્ટ/ફીજી ળીફ્ટ ૧૦૦૦

૧૫૨૨૨ દયશવજર બાડાના ૨૦૦૦

૧૫૨૨૩ બાડા ઉયાાંત એ.વી.રાઇટ, ભાઇક વબલજવ ૯૦૦૦

૧૫૨૨૪ ફાગના બાડાના ૭૦૦

૧૫૨૨૫ ત્રીજા વેળનની વભમ ભમાજદાથી લધુ વભમ ભાટે ૨૦૦૦

૯૨૩૯૪ અનાભત

અનાભત (વ્મલવામકીમ) ૧૦૦૦૦

અનાભત (બફન- વ્મલવામકીમ) ૫૦૦૦

અનાભત (લધાયાના ળો ભાટે) ૨૦૦

૧૫૨૩૦ ળો ટેકવ A ૦૧૧૦૧૦૫ ૧૦૦

૧૫૨૩૧ ફેનય (૧૦ ફેનયથી લધુ નદશ) A  ૦૨૦૩૨૦૧ ૨૦૦

૨૦૦૦

૧૫૨૨૭ ળીફ્ટ દીઠ લશીલટી ચાજજ ૧૫૦૦

વય વમાજીયાલનગયગૃશના બાડાની રાગત A  ૦૨૦૩૨૦૧

૧૫૫૩૯ પ્રથભ ળીપટ (ળો દીઠ) ૩૫૦૦ ૪૦૦૦

૧૫૫૪૦ ફીજી  ળીપટ (ળો દીઠ) ૪૫૦૦ ૫૫૦૦

૧૫૫૪૧ ત્રીજી  ળીપટ (ળો દીઠ) ૬૫૦૦ ૮૦૦૦

૧૫૫૪૨ પ્રથભ અને ફીજા  ળીપટનુાં બાડુાં  બાણ અને 

પ્રલચન

૩૦૦૦

૧૫૫૪૩ બલદુ્યત એ.વી અને ભાઇક વબલજવ ચાજજ ૧૩૦૦૦

૧૫૫૪૪ ળીપટ દીઠ લશીલટી ચાજજ ૧૫૦૦

૧૫૫૪૫ ળો ટેકવ ૧૦૦

૧૫૫૪૬ દયશવજર ૨૫૦૦

૧૫૫૪૭ ઓલય ટાઇભ ૨૦૦૦

૧૫૫૪૮ ફેનય (૧૦ ફેનયથી લધુ નદશ) ૨૦૦

૨૦૦૦

૧૫૫૪૯ નુક્ળાની

ગુડવ એન્ડ વબલજવ ટેક્ષ ૯૨૬૧૧

૧૫૬૦૧ પોમય ચાજીવ ૨૦૦૦

LED /પ્રોજકે્ટય દીઠ

બનમભ અનુવાય

દય ૧/૨ કરાક કે તેના બાગ દીઠ

પ્રબત ફેનય

વોભ થી ળ ર ળવન-યવલ અને 

યજાના ફદલવો

LED /પ્રોજકે્ટય દીઠ

ળો દીઠ

પ્રબત ફેનય

ળો દીઠ

ળો દીઠ

દય ૧/૨ કરાક કે તેના બાગ દીઠ

ળો દીઠ

(5ÜÁõÜÉÛÌ¤ø -10) - 18



રાગત કોડ રાગતન ું નાભ
ફજટે કોડ 

નુંફય

ળેયો

૧ ૨ ૩ ૪

જ દા જ દા ખાતાઓભાું તા. ૧-૪-૨૦૨૦ થી ૩૧-૩-૨૦૨૧ (વને ૨૦૨૦-૨૧) વ ધી રેલા ાત્ર રાગતોન ું ત્રક 

૫

       વભગ્ર વબાએવ ચલેર દય 

(રૂવમાભાું)

ુંફડત ફદન દમા ઉાધ્મામ નગય ગૃશ

૧૫૬૨૭ પ્રથભ ળીપટ (ળો દીઠ) ૪૦૦૦ ૪૫૦૦

૧૫૬૨૮ ફીજી  ળીપટ (ળો દીઠ) ૫૦૦૦ ૬૦૦૦

૧૫૬૨૯ ત્રીજી  ળીપટ (ળો દીઠ) ૭૦૦૦ ૯૦૦૦

૧૫૬૩૦ પ્રથભ અને ફીજા બળફ્ટનુાં બાડુાં  બાણ અને 

પ્રલચન

૨૫૦૦

૧૫૬૩૧ બલદુ્યત એ.વી અને ભાઇક વબલજવ ચાજજ ૧૫૦૦૦

૧૫૬૩૨ ળીપટ દીઠ લશીલટી ચાજજ ૧૫૦૦

૧૫૬૩૩ ળો ટેકવ ૧૦૦

૧૫૬૩૪ દયશવજર ૨૫૦૦

૧૫૬૩૫ ઓલય ટાઇભ ૨૦૦૦

૧૫૬૩૬ ફેનય/રોગો (૧૦ ફેનયથી લધુ નદશ) ૨૦૦

૨૦૦૦

૧૫૬૪૯ કોન્પયન્વ શોર વવફ્ટ પ્રભાણે (એકના) ૭૦૦૦

૧૫૬૩૭ નુક્ળાની

ગુડવ એન્ડ વબલજવ ટેક્ષ ૯૨૬૧૧

૧૫૬૩૮ પોમય ચાજીવ ૨૦૦૦

૧૫૬૫૪ પોભજ પી (તભાભ ટાઉન શોર) A ૧૬૦૨૨૦૪ ૨૦૦

૦૩૦૧ અવિળભન અને તાત્કાવરક વેલાઓ

લડોદયા ભશાનગયાબરકાની "દદી લાદશની" બાડે 

ભેલલા ભાટેના તથા તેના ઉમોગ ભાટે ની 

ળયતો

A  ૦૩૦૧૨૦૨

૧૫૨૩૫ ભશાનગયાબરકાની શદભાાં દદી લાદશનીની 

વેલાઓ પ્રાથબભક યીતે ળેયીઓ તથા યસ્તા ઉય 

થતા અકસ્ભાતભાાં ઘલામેરી વ્મબક્તઓ તથા 

ફીજા અકસ્ભાતભાાં જભે ફને તેભ જલ્દીભાાં 

વાયલાય કેન્રભાાં શોંચતા કયલા

૧૫૨૩૬ ભશાનગયાબરકાની શદભાાં :- 

દય પેયા ભાટે

૧૫૨૩૬(A) (એ) નોન એ.વી. ૫૦

૧૫૨૩૬ (B) (ફી) એ.વી. ૧૦૦

બલના ભુલ્મે

બનમભ અનુવાય

બનમભ અનુવાય

LED /પ્રોજકે્ટય દીઠ

ટાઉન શોરનો પ્રોજકે્ટય એક 

લાયે તો ૫૦૦૦  અને  ફે લાયે 

તો ૧૦૦૦૦

દય ૧/૨ કરાક કે તેના બાગ દીઠ

પ્રબત ફેનય

વોભ થી ળ ર ળવન-યવલ અને 

યજાના ફદલવો
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રાગત કોડ રાગતન ું નાભ
ફજટે કોડ 

નુંફય

ળેયો

૧ ૨ ૩ ૪

જ દા જ દા ખાતાઓભાું તા. ૧-૪-૨૦૨૦ થી ૩૧-૩-૨૦૨૧ (વને ૨૦૨૦-૨૧) વ ધી રેલા ાત્ર રાગતોન ું ત્રક 

૫

       વભગ્ર વબાએવ ચલેર દય 

(રૂવમાભાું)

૧૫૨૩૭ દદી લાદશની તથા ળફા લાદશની  

ભશાનગયાબરકાની શદ ફશાય :- દય બકરોભીટય 

દીઠ

૧૫૨૩૭(A) (એ) નોન એ.વી. ૧૫

૧૫૨૩૭ (B) (ફી) એ.વી. ૨૦

૧૫૨૩૮ લેઇટીંગ ચાજડ : શદભાાં તથા શદ ફશાય પ્રથભ ૩૦ 

બભનીટ ફાદ કયતા તે છીની દયેક ૬૦ બભનીટ 

અગય તેના બાગ ભાટે

૫૦

ભશાનગયાવરકાની શદ ફશાય બથથાના દય :-

દયેક લધી દીઠ અગય દય ૮ કરાક કે તેના બાગ 

ભાટે

૧૫૨૩૯ ડર ાઇલયના ૧૦૦

૧૫૨૪૦ વૈબનકના ૮૦

૧૫૨૪૧ લધાયાના દય કરાક કે તેના બાગ ભાટે 

ડર ાઇલય/વૈબનકના

૨૦

૧૫૨૪૪ બબકુ્ષક બલના ભુલ્મે

૧૫૨૪૫ ભશાનગયાબરકાની શદભાાં યશેતા તથા 

ભશાનગયાબરકાની શદ ફશાય જભેનુાં ભુખ્મ 

ભથકભાાં યશેતા શોમ તેલા કભજચાયીઓ ભાટે

૧૫૨૪૬ ઉયોક્ત કભજચાયીઓના કુટુાંફીજનો ભાટે ઠયેર 

દયના

૫૦% ના 

દયે

ભશાનગયાવરકાની ળફલાશેની બાડે ભેલલા 

ફાફતે રાગત અને બથથાના વનમભો તથા ળયતો

A ૦૩૦૧૨૦૩

૧૫૨૪૭ ભશાનગયાબરકાની શદભાાં :- દય પેયા ભાટે

૧૫૨૫૩ ળફલાદશનીની વેલાઓ ભશાનગયાબરકાની 

શદભાાં તથા ભશાનગયાબરકાની શદ ફશાય જભેનુાં 

ભુખ્મ ભથક છે તેથી તે ભુખ્મ ભથકે યશેતા શોમ 

તેલા કભજચાયીઓને

૧૫૨૫૫ બબકુ્ષક, યક્ત્તબબત્તમા અને બફન લાયવી 

વ્મબક્તઓની રાળ ભાટે ળફલાદશની

બલના ભુલ્મે

બલના ભુલ્મે

બલના ભુલ્મે

બલના ભુલ્મે ળશેય ુયતુાં ભમાજદદત  

ળશેય ફશાય ૫૦% ના દયે
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રાગત કોડ રાગતન ું નાભ
ફજટે કોડ 

નુંફય

ળેયો

૧ ૨ ૩ ૪

જ દા જ દા ખાતાઓભાું તા. ૧-૪-૨૦૨૦ થી ૩૧-૩-૨૦૨૧ (વને ૨૦૨૦-૨૧) વ ધી રેલા ાત્ર રાગતોન ું ત્રક 

૫

       વભગ્ર વબાએવ ચલેર દય 

(રૂવમાભાું)

૩૦ ફેઠકોલાી ભોટી ળફલાફશનીના ઉમોગ 

ભાટેના વનમભો 

(આ  વફલાફશની વલના ભ લ્મે કોઇને આલી 

નશી. )

૧૫૨૫૬ ભોટી ળફલાદશની દય ફે કરાક કે તેના બાગ ભાટે ૭૫૦

૧૫૨૫૭ લધાયાની ૩૦ બભનીટ કે તેના બાગ ભાટે 

(વભમની ગણતયી પામય સ્ટેળનથી નીકળ્યા તે 

પામય સ્ટેળન ય યત આલતા વુધીનો વભમ 

ગણતયીભાાં રેલાળ)ે ફે કરાકથી લધાયે થમે 

ફીજા ૧/૨ નો ચાજજ અને લધાયે વભમેથી

૧૦૦

લડોદયા ભશાનગયાવરકાની "શદભાું" ટેન્કયો 

ભાયપત ાણી  રૂ ાડલા

A  ૦૩૦૧૨૦૪

(૧) ું લગયની ટેન્કય ભાટેનો ચાજડ

૧૫૨૫૮ અ) રગ્ન પ્રવાંગે ૭૫૦

૧૫૨૫૯ ફ) યશેઠાણ ભાટે ીલા ભાટે ૩૦૦

૧૫૨૬૦ ક) ફાાંધકાભ બવલામના અન્મ ઉમોગ ભાટે ૨૦૦૦

(૨) ુંલાી ટેન્કય ભાટેનો ચાજડ

૧૫૨૬૧ અ) રગ્ન પ્રવાંગે ૧૦૦૦

૧૫૨૬૨ ફ) યશેઠાણ ભાટે ીલા ભાટે ૪૦૦

૧૫૨૬૩ ક) ફાાંધકાભ બવલામના અન્મ ઉમોગ ભાટે ૨૫૦૦

૧૫૨૬૬ ાંલાી તથા ાં લગયની ાણીની ટાાંકી 

ભાંદદય, ભસ્જીદ, જાશેય ધાબભજક તથા વાલજજબનક 

શોબસ્ટર/જાશેય યભતો-યેરી તથા કથાઓભાાં 

જાશેય ધાબભજક વયકાયિીની ભાંજુયીની નકર યજુ 

કમેથી

૧૦૦

ટેન્કયો દ્વાયા  રૂ ાડલા અુંગે 

ભશાનગયાવરકાની શદ ફશાયના ચાજડ

૧૫૨૬૭ (૧)એક લોટય ટેન્કય (દય ૪ કરાક કે તેના બાગ 

ભાટે)

૪૦૦૦

૧૫૨૬૮ (અ) લેઇટીંગ ચાજડ : લધાયાના દય કરાક કે 

તેના બાગ

૫૦૦

૧૫૨૬૯ (ફ) ટર ાન્વોટડ  ચાજડ :- દય બકરોભીટય દીઠ ૧૦૦
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રાગત કોડ રાગતન ું નાભ
ફજટે કોડ 

નુંફય

ળેયો

૧ ૨ ૩ ૪

જ દા જ દા ખાતાઓભાું તા. ૧-૪-૨૦૨૦ થી ૩૧-૩-૨૦૨૧ (વને ૨૦૨૦-૨૧) વ ધી રેલા ાત્ર રાગતોન ું ત્રક 

૫

       વભગ્ર વબાએવ ચલેર દય 

(રૂવમાભાું)

(ક) ભશેકભ ખચડ :- 

૧૫૨૭૦ ડર ાઇલય બથથ ું:- દય લધી દીઠ દય આઠ કરાક કે 

તેના બાગ

૨૦૦

૧૫૨૭૧ અને લધાયાના દય કરાકના કે તેના બાગ ભાટે ૧૦૦

૧૫૨૭૨ વૈવનક તથા ક્રીનય :- દય લધી દીઠ દય આઠ 

કરાક કે તેના બાગ

૧૫૦

૧૫૨૭૩ અને લધાયાના દય કરાકના કે તેના બાગ ભાટે ૭૫

આગ અકસ્ભાત, ફચાલ કામડ શેત  ભાટે લડોદયા 

ભશાનગયાવરકાની શદભાું

A  ૦૩૦૧૨૦૧

૧૫૨૭૪ (૧) પક્ત યશેઠાણ ભાટે

(૨) ભીર, પેક્ટયી ગેયેજ, દ કાનો ઓફપવ, 

ેટર ોર ું, વવનેભાગૃશ, યેસ્ટોયન્ટ, શોટેર અને 

દ કાન વાથેના ગોડાઉનની આગ તથા ફચાલ 

કોર ભાટે તથા ઇતય ગોડાઉનની આગ ફ ઝાલલા 

ભાટે

૧૫૨૭૫ ભશાનગયાબરકાની શદભાાં અબગ્નળભન 

એપ્રામન્વીવ ફ્ક્ત ૧૦૦ સ્ક્લેય પૂટ વુધીના 

કોભબળજમર લયાળને ભાપી (લેયા પ્રભાણે 

એદયમાને ધ્માને રેલો)

આગ, અકસ્ભાત, ફચાલ કામજ શેતુ ભાટે 

ભશાનગયાબરકાની શદભાાં ભીર પેક્ટયી, ગેયેજ, 

ેટર ોર ાં, બવનેભા ઘયો, યેસ્ટોયેન્ટ, શોટેર તથા 

ઇતય  અને ગોડાઉનની આગ ફુઝાલલા ભાટે 

અબગ્નળભન એપ્રામન્વીવ દય ૪ કરાક કે તેના 

બાગ ભાટે

૩૫૦૦

૧૫૨૭૬ તે બવલામના જલેાકે જી, ટર ીઇરય બલગેયેના દય ૪ 

કરાક કે તેના બાગ ભાટે

૧૦૦૦

સ્નોયસ્કેર :- આગ, અકસ્ભાત બવલામ 

સ્નોયસ્કેરનો ઉમોગ કોઇણ વાંજોગોભાાં શદભાાં 

કે શદ ફશાય કયી ળકાળે નદશ. સ્નોયસ્કેરનો 

ભશાનગયાબરકાની શદભાાં સ્ેબળમર કેળભાાં 

મ્મુબનબવર કબભળનયિીની ૂલજ ભાંજૂયીથી

૧૫૨૭૭ ૧ કરાક કે તેના બાગ ભાટે ૫૦૦૦

" ૧૦૦૦૦ ૪૨ ભી ભાટે

૩૨ ભી ભાટે

ભાપી

બલના ભુલ્મે
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રાગત કોડ રાગતન ું નાભ
ફજટે કોડ 

નુંફય

ળેયો

૧ ૨ ૩ ૪

જ દા જ દા ખાતાઓભાું તા. ૧-૪-૨૦૨૦ થી ૩૧-૩-૨૦૨૧ (વને ૨૦૨૦-૨૧) વ ધી રેલા ાત્ર રાગતોન ું ત્રક 

૫

       વભગ્ર વબાએવ ચલેર દય 

(રૂવમાભાું)

૧૫૨૭૮ આગ ફુઝાલલાની કાભગીયી તથા ફચાલ 

કાભગીયી ભાટે

સ્નોયસ્કેરના દય ચાય કરાક કે તેના બાગ ભાટે ૧૦૦૦૦

૨૦૦૦૦

આગ વવલામના શેત  ભાટે પામય પાઇટીંગ 

વાધનોનો ભશાનગયાવરકાની "શદભાું" 

ઉમોગ કયલા ભાટે

A  ૦૩૦૧૨૦૧

પામય એન્જીન ટરે ઇરય

ું લીથ ટોઇંગલાન અને લોટય ટેન્કય કેવ ટેન્ડય

ોટેફર ું લીથ ટોઇંગલાન

૧૫૨૮૧ દય આઠ કરાક કે તેના બાગ ભાટે ૫૦૦

૧૫૨૮૨ અને લધાયાના દય ફે કરાક કે તેના બાગ ભાટે ૧૦૦

૧૫૨૮૩ પામય એન્જીન અથલા લોટય ટરેઇરય ાં લીથ 

ટોઇંગલાન કેવ ટેન્ડય આનાંદ પ્રભોદ કે તેના જલેા 

અન્મ સ્થાને આગ અને વરાભતી ભાટે

દય આઠ કરાક કે તેના બાગ ભાટે ૩૦૦૦

પામય એક્ષ્ટીન્ગ્મ ળય 

૧૫૨૮૪ દય આઠ કરાક કે તેના બાગ ભાટે ૧૦૦

પ્રબત એક્ષ્ટેન્ળન બલળવજ દીઠ આગાઉથી 

દડોઝીટ બયાઇ કયલાની યશેળે

૧૦૦૦

૧૫૨૮૬ અભરદાય ભાટે બથથા ૧૦૦

૧૫૨૮૭ લધાયાના દય એક કરાકના કે તેના બાગ ભાટે ૧૦૦

ઇતય કભડચાયીઓ ભાટે બથથા

૧૫૨૮૮ દય ચાય કરાક કે તેના બાગ ભાટે ૧૦૦

૧૫૨૮૯ લધાયાના દય એક કરાકના કે તેના બાગ ભાટે ૫૦

પામય પાઇટીંગ આગ અકસ્ભાત, ફચાલ કામડના 

શેત  ભાટે પામય પાઇટીંગના વાધનોનો 

ભશનગયાવરકાની શદ ફશાય ભોટય પામય 

એન્જીન

A  ૦૩૦૧૨૦૧

ભોટય પામય એન્જીન

ભીર, કાયખાના અને આલા ભીર તથા કાયખાના 

ગોડાઉન ભાટે

૩૨ ભી ભાટે

૪૨ ભી ભાટે
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રાગત કોડ રાગતન ું નાભ
ફજટે કોડ 

નુંફય

ળેયો

૧ ૨ ૩ ૪

જ દા જ દા ખાતાઓભાું તા. ૧-૪-૨૦૨૦ થી ૩૧-૩-૨૦૨૧ (વને ૨૦૨૦-૨૧) વ ધી રેલા ાત્ર રાગતોન ું ત્રક 

૫

       વભગ્ર વબાએવ ચલેર દય 

(રૂવમાભાું)

૧૫૨૯૦ દય ચાય કરાક કે તેના બાગ ભાટે તથા બથ્થુાં 

બનમભ અનુવાય-ભશાનગયાબરકાની શદ ફશાય 

આગ, અકસ્ભાત , ફચાલ કાભગીયી, સ્ટેન્ડ 

ફામ ડ્યુટી તથા ઇતય કાભગીયી ભાટે ભોકરલાભાાં 

આલતા સ્ટાપનો તે દદલવનો ગાય જ ેતે 

અયજદાય ાવેથી રેલો

૧૫૨૯૧ લધાયાના દય એક કરાકના કે તેના બાગ ભાટે ૮૦૦

યશેણાુંક, ભકાન, ખાનગી ગોડાઉન, ઘાવની 

ગજીઓ, ખેતય વલગેયે ભાટે

૧૫૨૯૨ દય ચાય કરાક કે તેના બાગ ભાટે ૩૦૦૦

૧૫૨૯૩ લધાયાના દય એક કરાકના કે તેના બાગ ભાટે ૭૦૦

ેટર ોર ઓઇર, ડીઝર, ડર ામ કેબભકર, પોભ 

કમ્ાઉન્ડ બલગેયેનો જ ેલયાળ થળે તે ભુજફની 

યકભ લવૂર રેલાળ.ે

(૨) બથથાના દય

અભરદાય ભાટે બથથા

૧૫૨૯૪ દય ચાય કરાક કે તેના બાગ ભાટે ૧૫૦

૧૫૨૯૫ લધાયાના દય એક કરાકના કે તેના બાગ ભાટે ૨૦

ઇતય કભડચાયીઓ ભાટે

૧૫૨૯૬ દય ચાય કરાક કે તેના બાગ ભાટે ૭૫

૧૫૨૯૭ લધાયાના દય એક કરાકના કે તેના બાગ ભાટે ૨૫

ભશાનગયાવરકાની શદ ફશાય યું ત  લ ડા 

વલસ્તાયની શદભાું ફશ ભાી વફવલ્ડુંગો/ેટર ોર 

ુંો તથા વવનેભાગૃશો વલગેયે જગ્માએ પામય 

પાઇટીંગની વ વલધાઓના ઇન્સ્ેક્ળન તથા 

ટેસ્ટીંગ ભાટેની રાગત

A  ૦૩૦૧૨૦૭

૧૫૨૯૮ ટર ીના જલા આલલાના ૧૫૦૦૦

૧૫૨૯૯ અબધકાયીના બથ્થા ભાટે ૧૫૦

૧૫૩૦૦ ઇતય સ્ટાપના બથ્થા ૧૦૦

૬૦૦૦ + બનમભ અનુવાય બથ્થુ
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રાગત કોડ રાગતન ું નાભ
ફજટે કોડ 

નુંફય

ળેયો

૧ ૨ ૩ ૪

જ દા જ દા ખાતાઓભાું તા. ૧-૪-૨૦૨૦ થી ૩૧-૩-૨૦૨૧ (વને ૨૦૨૦-૨૧) વ ધી રેલા ાત્ર રાગતોન ું ત્રક 

૫

       વભગ્ર વબાએવ ચલેર દય 

(રૂવમાભાું)

૧૫૩૦૧ તથા લાશનના બકરોભીટય દીઠ રાગત લવૂર 

રઇને વેલાઓ આલી

૧૫

૧૫૩૦૨ લુડા બલસ્તાયભાાં લાબજક યીન્મુઅર પી 

ઇન્સ્ેક્ળન/ટેસ્ટીંગ

૩૦૦૦

૧૫૩૦૩ ભશાનગયાબરકાની  શદભાાં ફશુભાી  ટેસ્ટીંગ 

ભાટે એક ટર ીના (૧.૪.૨૦૧૩ શેરા)

૧૫૩૦૩(A) શોટેર, શોબસ્ટર  સ્કુર, ખાનગી  કોરેજ,  

ઇન્સ્ટીટ્યુટ, મુબનલજવીટી. (રો યાઇઝ)

૧૦૦૦૦

૧૫૩૦૩(B) ેટર ોર ાં, ગેવ ગોડઊન, બલગેયે ૩૦૦૦

૧૫૩૦૩(C)  (અ) ટેમ્યી સ્્રકચય કોભજળીમર એક્ટીલીટી ૨૦૦૦

ભશાનગયાબરકાની  શદભાાં ફશુભાી  ટેસ્ટીંગ 

ભાટે એક ટર ીના (૧.૪.૨૦૧૩ છી)

૧૦૦૦૦૦

૨૦૦૦૦૦

૫૦૦૦૦૦

૧૫૩૦૪ ભશાનગયાબરકાની  શદભાાં ફશુભાી બફબલ્ડાંગના 

દય લે કયાલલાભાાં આલતા દયન્મુઅરના ટેસ્ટીંગ 

ભાટે એક ટર ીના-પામય પાઇટીંગના યાઇઝ દીઠ

૩૦૦૦

 તા. ૧.૪.૨૦૧૩ છીના ભાટે

૫૦ ભીટય વુધી(૩૦ લજ )

લાબજક ઇન્વેક્ળનની પી અને 

વભમવય દયન્મુ ન થમેથી  લાબજક 

 રૂ. ૫૦૦ યકભ દાંડ રૂે ાશ્ચાત 

અવયથી લવુર કયલી.

 ૧ થી ૨૯ ભીટય  વુધી (૩૦ 

લજ)

૩૦ થી ૪૯ ભીટય  વુધી (૩૦ 

લજ)

(B) દયન્મુઅર

(C) ટેમ્યયી સ્્રકચય 

કોભજળીમર એક્ટીલીટી ,

 એક અઠલાદડમા કે તેના બાગ 

ભાટે, તમાયફાદ તેના ગુણાાંકભાાં

વદયભાાં વુધાયો કયી નીચે 

જણાવ્મા ભુજફ રાગત રેલાની 

યશેળ:ે  રો-યાઇઝ ળશેયની અાંદય 

તથા ફશાય આલેર શોટર, 

શોબસ્ટર ખાનગી કોરેજ, 

મુબનલબવજટી, ઇંબસ્ટટ્યુટ, 

બવનેભા, ેટર ોર ાં, ફેંક, 

ગેવ,ગોડાઉન તથા કામદાભાાં 

બનદેળ કયેરી તભાભ બભલ્કત 

પ્રથભ ટેબસ્ટાંગ ભાટેની રાગત

(A) નબલન એન.ઓ.વી.

બકરોભીટય દીઠ
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રાગત કોડ રાગતન ું નાભ
ફજટે કોડ 

નુંફય

ળેયો

૧ ૨ ૩ ૪

જ દા જ દા ખાતાઓભાું તા. ૧-૪-૨૦૨૦ થી ૩૧-૩-૨૦૨૧ (વને ૨૦૨૦-૨૧) વ ધી રેલા ાત્ર રાગતોન ું ત્રક 

૫

       વભગ્ર વબાએવ ચલેર દય 

(રૂવમાભાું)

આગ વવલામના શેત  ભાટે પામય પાઇટીંગ 

વાધનોનો ભશાનગયાવરકાની "શદ ફશાય" 

ઉમોગ કયલા ભાટે

A  ૦૩૦૧૨૦૧

ઇભયજન્વી ટેન્કય તથા પામય એસ્કે

૧૫૩૦૫ દય ચાય કરાક કે તેના બાગ ભાટે - 

ભશાનગયાબરકાની શદ ફશાય આગ, અકસ્ભાત 

, ફચાલ કાભગીયી, સ્ટેન્ડ ફામ ડ્યુટી તથા ઇતય 

કાભગીયી ભાટે ભોકરલાભાાં આલતા સ્ટાપનો તે 

દદલવનો ગાય જ ેતે અયજદાય ાવેથી રેલો

૧૫૩૦૬ લધાયાના દય એક કરાકના કે તેના બાગ ભાટે ૨૦૦

એસ્કે ુંના ઉમોગ વશ

૧૫૩૦૭ દય ચાય કરાક કે તેના બાગ ભાટે ૧૫૦૦

૧૫૩૦૮ લધાયાના દય એક કરાકના કે તેના બાગ ભાટે ૨૦૦

એક્ષટેન્ળન રેડય

૧૫૩૦૯ દય ચાય કરાક કે તેના બાગ ભાટે ૭૫૦

૧૫૩૧૦ લધાયાના દય એક કરાકના કે તેના બાગ ભાટે ૭૫

પામય એન્જીન, ટરે ઇરય ું, ટોઇંગ લાન અને 

લોટય ટેન્કય

૧૫૩૧૧ દય ચાય કરાક કે તેના બાગ ભાટે ૫૦૦૦

૧૫૩૧૨ લધાયાના દય એક કરાકના કે તેના બાગ ભાટે ૧૨૦૦

૧૫૫૫૬ શોઝ ાઇ

દય ભીટયે દય ચાય કરાક કે તેના બાગ ભાટે તથા 

કભજચાયીના બથ્થાની યકભ અદા કયલી

૫૦

વિધીંગ એયેટવડ

૧૫૫૫૭ દય ચાય કરાક કે તેના બાગ ભાટે ૫૦૦

૧૫૫૫૮ લધાયાના દય એક કરાકના કે તેના બાગ ભાટે ૧૦૦

ોટેફર ું

૧૫૩૧૩ ટોઇંગ ચાજજ બવલામ દય ચાય કરાક કે તેના બાગ ૭૫૦

૧૫૩૧૪ લધાયાના દય એક કરાકના કે તેના બાગ ભાટે ૧૦૦

૧૫૦૦ + બનમભ અનુવાય બથ્થુ
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રાગત કોડ રાગતન ું નાભ
ફજટે કોડ 

નુંફય

ળેયો

૧ ૨ ૩ ૪

જ દા જ દા ખાતાઓભાું તા. ૧-૪-૨૦૨૦ થી ૩૧-૩-૨૦૨૧ (વને ૨૦૨૦-૨૧) વ ધી રેલા ાત્ર રાગતોન ું ત્રક 

૫

       વભગ્ર વબાએવ ચલેર દય 

(રૂવમાભાું)

(૧)અભરદાયના બથથા

૧૫૩૧૫ દય ૮ કરાક કે તેના બાગ ભાટે ૧૫૦

૧૫૩૧૬ લધાયાના દય એક કરાકના કે તેના બાગ ભાટે ૫૦

(૨)ઇતય કભડચાયીઓ ભાટે

૧૫૩૧૭ દય ૮ કરાક કે તેના બાગ ભાટે ૧૦૦

૧૫૩૧૮ લધાયાના દય એક કરાકના કે તેના બાગ ભાટે ૫૦

(અ)જાશેય વરાભતી જન જાગૃવત અથડ 

ડેભોન્સ્ટરેળન  ચાજડ

૧.ડીવીી, ૧ લોટય વીએટુ, કોટન લેસ્ટ, 

ડીઝર, ઓઇર જી

૧૫૩૧૯ દય ચાય કરાક કે તેના બાગ ભાટે ૧૦૦૦

૧૫૩૪૦ લધાયાના દય એક કરાકના કે તેના બાગ ભાટે ૧૦૦

(ફ) રેક્ચય ભાટે

રેક્ચય રેનાય અબધકાયી ભાટે

ચીપ ઓદપવય (પામય) ૫૦૦

ડે.ચીપ ઓદપવય(પામય) ૩૫૦

સ્ટેળન ઓદપવય (પામય) ૨૫૦

દય ચાય કરાક કે તેના બાગ ભાટે

લધાયાના દય એક કરાકના કે તેના બાગ ભાટે

ચીપ ઓદપવય (પામય) ૨૦૦

ડે.ચીપ ઓદપવય(પામય) ૧૫૦

સ્ટેળન ઓદપવય (પામય) ૧૦૦

એ.વી. કોપીન ચાજજ

૧૫૫૮૨ દડોઝીટ ૨૫૦૦

૧૫૫૮૩ બાડુ ૨૪ કરાક કે તેના બાગ ભાટે ૧૫૦૦

૦૪૦૧ ાણી  યલઠો

૧ ાણી  યલઠાના પ્રમ્ફય રામવન્વની પી A  ૦૪૦૧૨૦૯

૧૫૩૨૧ નબલન ૭૦૦૦

૧૫૩૨૨ યીન્મુઅર ત્રણ લજ ભાટે ૧૨૦૦૦

૧૫૩૨૩ પોભજ  લેચાણ ૨૦૦

યલાના   અનાભત પી ૫૦૦૦

૧૫૫૩૦ ડુબપ્રકેટ રામવન્વ પી ૧૦૦૦

દાંડ (યલાના દયન્મુઅર ભાટે)

૧૫૫૩૧ પકત ૧ લજ ભાટે જ ૧૦૦ ચઢતા રભે

પોભજ દીઠ
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રાગત કોડ રાગતન ું નાભ
ફજટે કોડ 

નુંફય

ળેયો

૧ ૨ ૩ ૪

જ દા જ દા ખાતાઓભાું તા. ૧-૪-૨૦૨૦ થી ૩૧-૩-૨૦૨૧ (વને ૨૦૨૦-૨૧) વ ધી રેલા ાત્ર રાગતોન ું ત્રક 

૫

       વભગ્ર વબાએવ ચલેર દય 

(રૂવમાભાું)

અનાભત અનાભત

૯૨૩૦૧ ઇ.એભ. ડી ૨  ટકા

૯૨૩૦૨ વીકમુયીટી ડીોઝીટ ૩ ટકા

૧૦૦ % સ્લ ખચડ  ાણીની નીકા  નાુંખલાના 

કાભે અયજદાય ાવે રેલા ાત્ર વ ચીત દય

૧૫૬૪૧ સ્કુટીની ચાજજ(નોન યીપાં ડેફર) -ાણી પ્રેળય 

અને જરૂયી દસ્તીલેજની ચકાવણી

૭૫૦૦

૧૫૬૪૨ સ્ટેળનયી ચાજડ - A ૦૪૦૧૨૦૮

૧૫૬૪૨ (A) દદન ૩૦ વુધી ૧૫૦૦૦

૧૫૬૪૨ (B) દદન ૩૦ છી પાઇર દફ્તયે

પ્રોવેવવુંગ પી(નોન યીપું ડેફર) - A ૦૪૦૧૨૦૮

૧૫૬૫૫(A) દદન ૩૦ વુધી

૧૫૬૫૫(B) દદન ૩૦ છી લધુ ૧૫ દદનભાાં 

(૧% લધુ ભુજફ)

દદન ૪૫ છી

૧૫૬૪૩ વ યવલઝન ચાજડ - A ૦૪૦૧૨૦૮

૧૫૬૪૩ (A) દદન ૩૦ વુધી

૧૫૬૪૩ (B) દદન ૩૦ છી લધુ ૧૫ દદનભાાં 

(૧% લધુ ભુજફ)

૪૫ દદન છી

૧૫૬૪૪ કાભ  યાનો ફયોટડ   - A ૦૪૦૧૨૦૮

૧૫૬૪૪ (A) દદન ૧૮૦ વુધી ૧૦૦૦

૧૫૬૪૪ (B) દદન ૧૮૦ છી

૧૫૬૪૫ ફ્રો ટેસ્ટ  દયોટજ   - A ૦૪૦૧૨૦૮ ૫૦૦૦

૧૫૬૬૬ દફ્તયે કયેર પાઇર યી-ઓન કયલા(ુન: 

ચરાલલા) નો લશીલટી ચાજજ

૧૫૦૦૦

૧૩૪૨૦ ાણી બલકાવ પાો

(એબભનીટીઝ ચાજજ બયેર ન શોમ તમાયે રેલાનો 

યશેળ)ે

C ૦૪૦૧૬૦૧ ૧૦૦

૧૫૬૬૭ ાણી લેડપલા ફદરનો દાંડ A ૦૪૦૧૨૦૭ ૩૦૦

પ્રબત ચોયવ ભીટય ફાાંધકાભ 

એદયમા પ્રભાણે યાંતુ ઓછાભાાં 

ઓછા રૂ. ૫૦૦૦/-

પાઇર દફ્તયે

પાઇર દફ્તયે

અાંદાજના ૭ % રેખે

અાંદાજના ૮ % રેખે

પાઇર દફ્તયે

ઓછાભાાં ઓછા રૂ. ૭૦૦૦/- અથલા અાંદાજ 

ના ૭ % રેખે ફે ભાાંથી જ ેલધુ શોમ તે.

અાંદાજના ૮ % રેખે અથલા ઓછાભાાં ઓછા 

૮૦૦૦ ફે ભાાંથી જ ેલધુ શોમ તે

પાઇર દફ્તયે

ટેન્ડય યકભના

ટેન્ડય યકભના
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રાગત કોડ રાગતન ું નાભ
ફજટે કોડ 

નુંફય

ળેયો

૧ ૨ ૩ ૪

જ દા જ દા ખાતાઓભાું તા. ૧-૪-૨૦૨૦ થી ૩૧-૩-૨૦૨૧ (વને ૨૦૨૦-૨૧) વ ધી રેલા ાત્ર રાગતોન ું ત્રક 

૫

       વભગ્ર વબાએવ ચલેર દય 

(રૂવમાભાું)

નબલન રાગત રાગતનો દાંડ A ૦૪૦૧૨૦૮

ાણી લયાળ ભાટેનો લશીલટી ચાજજ

રાઇન કટીંગ ચાજજ

૦૫૦૧ ડરેનેજ

૧૩૪૨૫ ડરે નેજ બલકાવ પાા C  ૦૫૦૧૬૦૧ ૧૦૦

૧૫૩૪૧ પોભજ  લેચાણ (ડરે નેજ કનેક્ળન) ૨૦૦

સ્ટેળનયી ચાજડ A  ૦૫૦૩૨૦૨

૧૫૩૪૩ દદન ૩૦ વુધી ૧૫૦૦૦

૧૫૩૪૪ દદન ૩૦ છી પાઇર દફ્તયે

પ્રોવેવવુંગ પી(નોન યીપું ડેફર) - A  ૦૫૦૩૨૦૨

૧૫૬૬૮(A) દદન ૩૦ વુધી

૧૫૬૬૮(B) દદન ૩૦ છી લધુ ૧૫ દદનભાાં 

(૧% લધુ ભુજફ)

દદન ૪૫ છી

૧૫૩૪૫ વ યવલઝન ચાજડ A  ૦૫૦૩૨૦૨

(જ ેભજયે આલાને યશેળે નફશ)

૧૫૩૪૫ (A) દદન ૩૦ વુધી

૧૫૩૪૫ (B) દદન ૩૦ છી લધુ ૧૫ દદનભાાં (૧% લધુ ભુજફ)

૪૫ દદન છી

કાભ  યાનો ફયોટડ   - A  ૦૫૦૩૨૦૨

૧૫૬૬૯ (A) દદન ૧૮૦ વુધી ૧૦૦૦

દદન ૧૮૦ છી

૧૫૬૭૦ દફ્તયે કયેર પાઇર યી-ઓન કયલા(ુન: 

ચરાલલા) નો લશીલટી ચાજજ

A  ૦૫૦૩૨૦૨ ૧૫૦૦૦

૧૫૬૭૧ ફ્રો ટેસ્ટ  દયોટજ   - A  ૦૫૦૩૨૦૨ ૫૦૦૦

ડરેનેજ પ્રવમ્ફુંગ રામવન્વની પી

૧૫૫૩૨ નબલન ૭૦૦૦

૧૫૫૩૩ યીન્મુઅર ત્રણ લજ ભાટે ૧૨૦૦૦

૧૫૫૩૪ પોભજ  લેચાણ ૨૦૦

યલાના   અનાભત પી ૫૦૦૦

પોભજ દીઠ

પાઇર દફ્તયે

પાઇર દફ્તયે

અાંદાજના ૭ % રેખે

અાંદાજના ૮ % રેખે

અાંદાજના ૮ % રેખે અથલા 

ઓછાભાાં ઓછા ૮૦૦૦ ફે ભાાંથી 

જ ેલધુ શોમ તે

પાઇર દફ્તયે

પાઇર દફ્તયે

ઓછાભાાં ઓછા રૂ. ૭૦૦૦/- અથલા અાંદાજ 

ના ૭ % રેખે ફે ભાાંથી જ ેલધુ શોમ તે.

પ્રોવેવીંગ પી

પ્રબત ચોયવ ભીટય અથલા 

ઓછાભાાં ઓછા રૂ. ૫૦૦૦/-

ગણતયી ભુજફ

ગણતયી ભુજફ

ગણતયી ભુજફ
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રાગત કોડ રાગતન ું નાભ
ફજટે કોડ 

નુંફય

ળેયો

૧ ૨ ૩ ૪

જ દા જ દા ખાતાઓભાું તા. ૧-૪-૨૦૨૦ થી ૩૧-૩-૨૦૨૧ (વને ૨૦૨૦-૨૧) વ ધી રેલા ાત્ર રાગતોન ું ત્રક 

૫

       વભગ્ર વબાએવ ચલેર દય 

(રૂવમાભાું)

૧૫૩૪૭ ડુબપ્રકેટ રામવન્વ પી ૧૦૦૦

દાંડ (યલાના દયન્મુઅર ભાટે)

૧૫૩૪૮ પકત ૧ લજ ભાટે જ ૧૦૦

૧૫૩૪૯ ખાનગી કાયખાનાઓ ભવરનજ વેમ્ર 

તાવલા

A  ૦૫૦૧૨૦૫ ૧૦૦૦

કાયખાનાભાું ડરેનેજના નવલન/ ન: જોડાણ ભાટે 

(O.K) ફયોટડ  ફાદ

A  ૦૫૦૩૨૦૩

૧૫૩૫૦ ૧) કુટીય ઉધોગ ૫૦૦૦

૧૫૩૫૧ ૨) રધુ ઉધોગ ૧૦૦૦૦

૧૫૩૫૨ ૩) ભધ્મભ ઉધોગ ૨૦૦૦૦

૧૫૩૫૩ ૪) બાયે ઉદ્યોગ (ભોટી કક્ષા) ૫૦૦૦૦

ફયડ્ય વ રેલર વટીફપકેટ પી A  ૦૫૦૧૨૦૩

૧૫૩૫૪ પાઇનર પ્રોટ અગય યેલન્મુ વલે નાંફય દીઠ ૧૦૦૦૦

અનાભત

ઇ.એભ. ડી ૨  ટકા

                                                                            વીકમુયીટી ડીોઝીટ ૩ ટકા

૧૫૬૫૨ ફાાંધકાભ, ગાડજનીંગ બલગેયે ભાટે ટર ીટેડ લેસ્ટ લોટય 

લાયલાનો  ચાજજ

A  ૦૫૦૧૨૦૬ ૫૦

૧૦૦

૬૦૨ જાશેય આયોગ્મ અને તુંદ યસ્તી

૧ વલરક શેલ્થ રેફોયેટયીભાું વેમ્ર તાવલાની 

રાગત

A  ૦૬૦૨૨૦૧

પ્રાઇલેટ નભ ના તાવલા

વલબાગ-અ

૧૫૫૫૯ દુધ, દશીં, ઘી ૩

૧૫૫૬૦ ખાદ્ય તેર અને ચયફી ૫

૧૫૫૬૭ અન્મ ખાદ્ય દાથજ ૨૦

૧૫૫૬૨ લશીલટી ચાજજ ઉયોક્ત ભાટે ૫૦૦

વલબાગ - ફ

૧૫૩૬૨ ાણી, કેભીકર ૧૦૦૦

૧૫૩૬૩ ાણી ફેકટેયીઓરોજીકર ૫૦૦

૧૫૩૬૪ પટકડી ૫૦૦

૧૫૩૬૫ ક્રોયીન રીકલીડ ૫૦૦

૧૫૩૬૬ ખો ૫૦૦

૧૫૩૬૭ ચુનાની પાક ૫૦૦

૫૦૦૦ રીટય વુધી

(ટેન્કય લગય)

૫૦૦૦ રીટય થી ૧૦૦૦૦ રીટય 

 વુધી 

(ટેન્કય લગય)

ટેન્ડય યકભના

ટેન્ડય યકભના

ચઢતા રભે
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રાગત કોડ રાગતન ું નાભ
ફજટે કોડ 

નુંફય

ળેયો

૧ ૨ ૩ ૪

જ દા જ દા ખાતાઓભાું તા. ૧-૪-૨૦૨૦ થી ૩૧-૩-૨૦૨૧ (વને ૨૦૨૦-૨૧) વ ધી રેલા ાત્ર રાગતોન ું ત્રક 

૫

       વભગ્ર વબાએવ ચલેર દય 

(રૂવમાભાું)

૧૫૩૬૮ અન્મ ખાદ્ય દાથજ પૂડ એદડટવજ, પૂડ રામવન્વ 

(ી.એપ. એક્ટ ભુજફ)

૫૦૦

૧૫૩૬૯ ઇન્ટયનેળનર લેબક્વન વટીદપકેટ A  ૦૬૦૫૨૦૧ ૨૦૦

નબલન રાગત મરો પીલય લેબક્વનેળન ચાજજ A  ૦૬૦૫૨૦૧ ૫૦૦

૧૫૩૭૦ ડબ્લફાની રાગત ખોયાકની યકભ A  ૦૬૦૬૨૦૧ ૧૦૦

દાંડની આલક A  ૦૬૦૬૨૦૨

૧૫૩૭૧ ગામ, બેંવ, ફદ, આખરો ૫૦૦૦

૧૦૦૦૦

૧૫૩૭૧ (A) ગામ અને બેંવ ધાલણા ૫૦૦

૧૦૦૦

નોંધ: વયકાયશ્રીના તાયીખ : ૧૫-૧૦-૨૦૦૩ 

ના નોટીફપકેળન ભ જફ

૧૫૦૭૨ નબલન યલાના પી લાબજક ૨૦૦

૧૫૦૭૨ (A) યીન્મુઅર ભાટે ૧૦૦

૧૫૩૭૨ ટેગીંગ કયલાનો ચાજજ ૨૦૦

ેથોરોજીકર રેફોયેટયીભાાં નભુના તાવલાની 

રાગત

A  ૦૬૦૨૨૦૨

૧૫૩૭૩ રોશીના નભુના તાવલા, કમ્પ્રીટ બ્લરડ 

કાઉન્ટ, પ્રેટરે્વ, ઇન્ડાઇવીવ, બ્લરડ ગૃ, 

ઇ.એવ.આય, બલડાર, બલ.ડી.આય.એર CBC, 

ESR, BTCT, Blood 

Group,  WIDAL, VDRL

૫૦

૧૫૩૭૩  WZ રોશીના નભુના તાવલા, કમ્પ્રીટ બ્લરડ 

કાઉન્ટ, પ્રેટરે્વ, ઇન્ડાઇવીવ, બ્લરડ ગૃ, 

ઇ.એવ.આય, બલડાર, બલ.ડી.આય.એર CBC, 

ESR, BTCT, Blood 

Group,  WIDAL, VDRL

૧૫૩૭૪ ટોટર, પ્રોટીન, આલ્ફેભીન, આલ્કવાઇન 

પોસ્પે્ઝ, કીએટીનીન, મુદયક એબવડ, ટર ામ 

ગ્રીવયાઇડ, બ્લરડ વુગય, મેયીમા, રીએટીનીન, 

મેયીક એબવડ, બરબડ પ્રોપાઇર, ટોટર પ્રોટીન, 

કેબલ્ળમભ, ઓસ્ટર ોરીમા એન્ટીજન્ટ

વ.વ.ઠ.અાં. 

૧૭૮/૩૧-

૩-૧૬ 

ભુજફ પ્રતી 

ટેસ્ટ ૫૦ રૂ. 

ભાંજુય થમેર 

છે.

૫૦ દયેકના

દયેકના

૧૫૩૭૩ ભાાં ભજજ

પ્રબત ળુાં

પ્રબત ળુાં

પ્રબત ળુાં

પ્રથભ લખત

ફીજી લખત

પ્રથભ લખત

ફીજી લખત

દૈબનક
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રાગત કોડ રાગતન ું નાભ
ફજટે કોડ 

નુંફય

ળેયો

૧ ૨ ૩ ૪

જ દા જ દા ખાતાઓભાું તા. ૧-૪-૨૦૨૦ થી ૩૧-૩-૨૦૨૧ (વને ૨૦૨૦-૨૧) વ ધી રેલા ાત્ર રાગતોન ું ત્રક 

૫

       વભગ્ર વબાએવ ચલેર દય 

(રૂવમાભાું)

Total Proteins,  Albumin, Creatinine,  

Urea, BUN,  Tryglicerdies, HDL-

Cholesterol, Cholesterol, Calcium,  

Blood Sugar, Uric Acid, HbsAg

૧૫૩૭૪ WZ ટોટર, પ્રોટીન, આલ્ફેભીન, આલ્કવાઇન 

પોસ્પે્ઝ, કીએટીનીન, મુદયક એબવડ, ટર ામ 

ગ્રીવયાઇડ, બ્લરડ વુગય, મેયીમા, રીએટીનીન, 

મેયીક એબવડ, બરબડ પ્રોપાઇર, ટોટર પ્રોટીન, 

કેબલ્ળમભ, ઓસ્ટર ોરીમા એન્ટીજન્ટ

૫૦

Total Proteins,  Albumin, Creatinine,  

Urea, BUN,  Tryglicerdies, HDL-

Cholesterol, Cholesterol, Calcium,  

Blood Sugar, Uric Acid, HbsAg

૧૫૩૭૫ લીટા, ટાઇડર ોક્વી બ્લમુટીયેડ, ડી શાઇડર ોજન, 

રેક્ટેટ ડી શાઇડર ોજન ગામ ગ્મુટાભીક 

ટર ાન્વયેટયીનેઝની, રીલય પાંક્ળન ટેસ્ટ

૫૦

SGPT, SGOT, ALKALINE PHOSPHATASE

૧૫૩૭૬ રીએટીનાઇન પોસ્પાઇનીઝની CPK, 

એર.ડી.એચ.

૫૦

૧૫૩૭૭ કયોડયજૂ્જનાાં ાણીની (વુક્ષ્ભદળજક) પી ૫૦

CSF Examination

૧૫૩૭૮ લીમજની તાવ ૫૦

Semen Analysis

૧૫૩૭૯ ઝાડા,ેળાફ તાવ ૫૦

Urine (routine and microscopy),Stool 

(routine and microscopy)

૧૫૩૮૦ રોશી તાવ નભુના દદીના ઘેયથી રેલા બલબઝટ 

પી, દદીનાાં ઘયે જઇને નભુના રેલાની બલબઝટ પી

૫૦

૭૦૧ વોરીડ લેસ્ટ A ૦૭૦૧

૧૫૧૩૪ ભોફાઇર ટોમરેટ લાન (લડોદયા 

ભશાનગયારીકાની શદભાાં)

૨૦૦૦

૧૫૧૩૪  (A) ધાબભજક વાંસ્થાઓ ભાટે ૫૦૦ પકત ટર ાન્વોટેળન ચાજજ

પ્રતી  દદલવના  ટર ાન્વોટેળન 

ચાજજ વશ

દયેકના

૧૫૩૭૪ ભાાં ભજજ
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રાગત કોડ રાગતન ું નાભ
ફજટે કોડ 

નુંફય

ળેયો

૧ ૨ ૩ ૪

જ દા જ દા ખાતાઓભાું તા. ૧-૪-૨૦૨૦ થી ૩૧-૩-૨૦૨૧ (વને ૨૦૨૦-૨૧) વ ધી રેલા ાત્ર રાગતોન ું ત્રક 

૫

       વભગ્ર વબાએવ ચલેર દય 

(રૂવમાભાું)

કન્સ્ટરક્ળન અને ફડભોવરળન લેસ્ટ ઉાડલાની 

રાગત

૧૫૫૮૪ ભશાનગયાબરકા રાયા ૬૬૫

૧૫૫૮૫ નાગયીક ોતે રઇ  આલે તો ૩૦૦

૧૫૫૮૬ નાગયીક અન્મ જ્ગ્માએ લેસ્ટ નાાંખે તો

૮૦૧ લૈદ્યકીમ ભદદ

એક્વ યે ની રાગત A  ૦૮૦૧૨૦૧

૧૫૩૮૧ દાાંતનો એક્વ યે ભાટે ૭૫

૧૫૩૮૧ WZ દાાંતનો એક્વ યે ભાટે

૧૫૩૮૨ ળયીયના ઇતય બાગ ભાટે ૧૨૦

કેવ કાઢલાની પીની  રાગત A  ૦૮૦૧૨૦૩

૧૫૩૮૨ WZ ળયીયના ઇતય બાગનો

કેવ પીની  રાગત

૯૦૧ ભાકેટ કતરખાના

ળાકબાજી  ભાકેટ

યલાના પી A  ૦૯૦૧૨૦૧ ૫૦

૧૫૩૮૭ ભચ્છી ભાકેટ ૧૫૦૦

૧૫૩૮૮ ભટન ભાકેટ ૨૫૦૦

૧૫૩૮૯ કતરખાનાની પ્રેલેળ પી A  ૦૯૦૧૨૦૨ ૫૦

૧૫૩૯૦ ભાકેટ ળાખા આયોગ્મ યલાના પી A  ૦૯૦૧૨૦૧ ૨૫૦

૧૫૩૯૧ દાંડ (દશવાફી લજના ળરૂઆતભાાં ફે ભાવ છી) A  ૦૯૦૧૨૦૧

૧૫૩૯૨ જ ેતે ભાકેટની ખુલ્લી જ્ગ્માનુાં  બાડુાં વભગ્ર 

વબા વબા 

ઠ. અાંક. 

૧૬૬ તા. 

૨૧.૦૧.૨

૦૧૪

૩૦૦

૧૫૫૭૩ ળાકબાજી ઓટરા લાય ઉમોગ વભગ્ર 

વબા વબા 

ઠ. અાંક. 

૧૬૬ તા. 

૨૧.૦૧.૨

૦૧૪
૧૧૦૧ ાકડવ એન્ડ ગાડડન

પુર છોડ ઉતાદનની રાગત A ૧૧૦૧૨૦૩

લૃક્ષાયોણ ભાટે યોાઓ બલના ભુલ્મે

ભાબવક + ( દય ાાંચ લે ૫% 

લધાયો વને ૨૦૧૩-૧૪ થી 

અભર)

જાંત્રીની બકાંભતના  ૧.૫ % ભુજફ 

લાબજક બાડુાં+(દય ાાંચ લે ૫ 

% લધાયો વને ૨૦૧૩-૧૪ થી 

અભર)

૧૮% લાબજક

ભાબવક

પ્રબત ઘેટા, ફકયા

દૈબનક

ભાબવક

૧૫૩૮૨ ભાાં ભજજ

૧૫૩૮૧ ભાાં ભજજ

પ્રબત ભેટર ીક ટન

ેનલ્ટી સ્લરૂે ઉયના દયના 

ાાંચ ગણા

પ્રબત ભેટર ીક ટન
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રાગત કોડ રાગતન ું નાભ
ફજટે કોડ 

નુંફય

ળેયો

૧ ૨ ૩ ૪

જ દા જ દા ખાતાઓભાું તા. ૧-૪-૨૦૨૦ થી ૩૧-૩-૨૦૨૧ (વને ૨૦૨૦-૨૧) વ ધી રેલા ાત્ર રાગતોન ું ત્રક 

૫

       વભગ્ર વબાએવ ચલેર દય 

(રૂવમાભાું)

૧૫૪૦૩ વતકાય લાટીકાનો લાય ઉમોગ પી ૧૫૦

પીલ્ભી ળુટીંગ પી (તભાભ ફાગ) A ૧૧૦૪૨૦૧

૧૫૪૦૫ ગુજયાતી પીલ્ભ ળુટીંગ ૫૦૦૦

૧૫૪૦૬ ફીન-ગુજયાતી ળુટીંગ ૧૦૦૦૦

૧૫૪૦૭ ડોકમુભેંન્ટયી પીલ્ભ ળુટીંગ ૩૦૦૦

૧૫૬૭૨ બપ્ર-લેદડાંગ, બવભાંત લીધી, ભોડેબરાંગ, ફથજ ડે, 

તથા અન્મ પ્રવાંગો ભાટે ળૂટીંગ

૧૦૦૦

* એમ્પી થીએટય બાડ ું A ૧૧૦૧૨૦૪

સ્કુરના કામજરભ ભાટે વલાયે ૯ થી વાાંજ ે૬  વુધી 

ભપત

૧૫૪૧૩ સ્કુરના કામજરભ ભાટે વાાંજના ૬ થી યાતના ૧૧ 

વુધી

૧૫૪૧૪ અન્મ કામજરભ ભાટે

અનાભત

ઇ.એભ. ડી ૨  ટકા

વીકમુયીટી ડીોઝીટ ૩ ટકા

૧૧૦૨ ઇતય ફાગ

વનભેટા એન્ટર ી  પી A૧૧૦૨૨૦૨

૧૫૧૫૭ ૫ લજ વુધી

૧૫૧૫૮ ૫ લજ થી ઉય ૧૦

૧૫૧૬૦ કેભેયા પી ૫૦

૧૫૧૬૧ લીડીમો પી ૧૦૦

વયકાયી સ્કુરોના ફાકોના પ્રલાવ ભાટે

અન્મ સ્કુરોના ફાકોના(ગૃ) પ્રલાવ ભાટે ૧૦

ાફકિંગ ચાજડ  (વનભેટા)

૧૫૧૭૦ ટુ  વ્શીરવજ/યીક્ષા ૧૦

૧૫૧૬૯ કાય ૨૦

૧૧૦૩ વમાજીફાગ પ્રાણીવુંગ્રશ સ્થાન A૧૧૦૩૨૦૨

૫ લજ વુધી

૧૫૪૧૭ ૫ થી ૧૨ લજ વુધી ૧૦

૧૫૪૧૮ ૧૨ લજથી ઉય ૨૦

૧૫૪૧૯ કેભેયા પી ૧૦૦

ભાપી

ભાપી

ભાપી

ટેન્ડય યકભના

ટેન્ડય યકભના

૧૫૦૦ ૧૫૦૦

બાડ ું ફડોઝીટ

૬૦૦ ૧૫૦૦

દૈબનક

દૈબનક

દૈબનક

દૈબનક

દૈબનક
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રાગત કોડ રાગતન ું નાભ
ફજટે કોડ 

નુંફય

ળેયો

૧ ૨ ૩ ૪

જ દા જ દા ખાતાઓભાું તા. ૧-૪-૨૦૨૦ થી ૩૧-૩-૨૦૨૧ (વને ૨૦૨૦-૨૧) વ ધી રેલા ાત્ર રાગતોન ું ત્રક 

૫

       વભગ્ર વબાએવ ચલેર દય 

(રૂવમાભાું)

૧૫૪૨૦ બલડીમો કેભેયા પી ૧૫૦

૧૫૪૨૧ પ્રેનેટોયીમભ આકાળ દળજનની રાગત A  ૧૧૦૧૨૦૨ ૨૦

૧૫૪૨૨ ઇતય  ળાાઓના બલધાથી ભાટે ૧૦

૧૫૪૨૩ ળૈક્ષબણક/અન્મ વાંસ્થાઓને  પ્રેનેટોયીમભને  

બોમતબમુાં બાડે આલા

૧૦૦૦

૧૫૪૨૧ નગય પ્રાથબભક બળક્ષણ વબભબતના બલદ્યાથીઓ 

ભાટે

 

શયણી સ્કલ્ચયાકડ A  ૧૧૦૨૨૦૨

નોંધ : વલાયે ૫:૦૦ લાગ્મા થી ૮:૦૦ લાગ્મા 

વ ધી તભાભ ભાટે પ્રલેળ વન: ળ લ્ક

૫ લજ વુધી

૧૫૬૭૩ ૫ લજ થી ઉયના તભાભ ભાટે ૧૦

૧૫૬૭૪ કેભેયા પી ૫૦

૧૫૬૭૫ લીડીમો પી ૧૦૦

વયકાયી સ્કુરોના ફાકોના પ્રલાવ ભાટે

૧૫૬૭૬ અન્મ સ્કુરોના ફાકોના(ગૃ) પ્રલાવ ભાટે ૧૦

વેગલે (ઇજાયાથી)

૧૫૫૮૭ ૨૦૦ ભીટય ૨૦

ઇરેક્ટર ીક કાય

૧૫૫૮૯ ૫૦૦ ભીટય ૧૦

૧૫૫૯૦ ૫૦૦ થી ૨૦૦૦ ભીટય ૨૦

૧૧૦૫ ટ યીસ્ટ ળાખા

અવતવથગૃશ

૧૫૪૨૭ વમાજીફાગ અબતબથગૃશ નાં. :૧ A ૧૧૦૫૨૦૨

૧૫૪૨૮ વમાજીફાગ અબતબથગૃશ નાં. :૨ A ૧૧૦૫૨૦૨

૧૫૪૨૯ વમાજીફાગ અબતબથગૃશ નાં. :૩ A ૧૧૦૫૨૦૨

૧૫૪૩૦ વમાજીફાગ રોનનુાં બાડુાં A ૧૧૦૫૨૦૨

૧૫૪૩૮ ળયદનગય  અબતબથગૃશ રોન વાથે A૧૧૦૫૨૦૨

૧૫૪૩૯ રારફાગ અબતબથગૃશ વાથે A ૧૧૦૫૨૦૨

૧૫૪૪૦ શયણી બલજમનગય કોમ્મુનીટી શોર A ૧૧૦૫૨૦૨

૧૫૪૪૦(A) લાયળીમા કોમ્મુનીટી શોર A ૧૧૦૫૨૦૨

૧૫૪૪૧ તયવારી કોમ્મુનીટી શોર A ૧૧૦૫૨૦૨

૧૫૪૪૨ છત્રતી  બળલાજી ભશાયાજ  અબતબથગૃશ A ૧૧૦૫૨૦૨ ૮૦૦૦ ૭૫૦૦

૩૦૦૦ ૫૦૦૦

૩૦૦૦ ૫૦૦૦

૧૨૦૦૦ ૨૦૦૦૦

૩૫૦૦ ૫૦૦૦

૭૫૦૦ ૧૦૦૦૦

૮૦૦૦ ૭૫૦૦

૫૦૦૦ ૭૫૦૦

૫૦૦૦ ૭૫૦૦

૨૪ કરાકન ું બડ ું ફડોઝીટ

૫૦૦૦ ૭૫૦૦

ભાપી

ભાપી

વભૂશ દીઠ

ભાપી

વ્મબક્ત દીઠ
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રાગત કોડ રાગતન ું નાભ
ફજટે કોડ 

નુંફય

ળેયો

૧ ૨ ૩ ૪

જ દા જ દા ખાતાઓભાું તા. ૧-૪-૨૦૨૦ થી ૩૧-૩-૨૦૨૧ (વને ૨૦૨૦-૨૧) વ ધી રેલા ાત્ર રાગતોન ું ત્રક 

૫

       વભગ્ર વબાએવ ચલેર દય 

(રૂવમાભાું)

૧૫૪૩૧ અકોટા  અબતબથગૃશ રોન વાથે A ૧૧૦૫૨૦૬

૧૫૪૩૨ વયદાયફાગ  અબતબથગૃશ રોન વાથે A ૧૧૦૫૨૦૩

૧૫૪૩૩ વુબાનુયા  અબતબથગૃશ રોન વાથે A ૧૧૦૫૨૦૮

૧૫૪૩૪ બનઝાભુયા  અબતબથગૃશ રોન વાથે A ૧૧૦૫૨૦૭

૧૫૪૩૫ ભાાંજરુય  અબતબથગૃશ રોન વાથે A ૧૧૦૫૨૦૯

૧૫૪૩૬ પ્રેભાન્દ વાંસ્કાય કેન્ર રોન /સ્ટેજ A ૧૧૦૫૨૦૫

૧૫૪૩૭ ઇન્રુયી  અબતબથગૃશ રોન વાથે A ૧૧૦૫૨૦૪

૧૫૫૬૯ દદલાીુયા અબતબથગૃશ A ૧૧૦૫૨૧૩

૧૫૬૫૩ ખોદડમાયનગય કોમ્મુનીટી શોર A ૧૧૦૫૨૦૨

૧૫૪૪૩ જ્માાં ગેવની વગલડ છે તમાાં ૬૦

૧૫૪૪૪ રાઇટ બાડુાં  (બાડા ઉયાાંત) ૨૦

૧૫૮૮૮ ડર ો ભાટેના પોભજ (નાંફયીંગ વાથે) ૧૫૦

૧૫૪૪૫ રેટ ચાજીવ/એડલાન્વ ચાજીવ ૧૦૦૦

૧૫૫૬૩ રાઉડ સ્ીકય (નોંધાલા ભાટે જરૂયી તભાભ 

યલાનગીઓ ભેલીને યજુ કયલાની યશેળે).

૧૫૦૦

૧૫૬૭૭ લશીલટી ચાજજ (તભાભ અબતબથ ગૃશ) A ૧૧૦૫૨૧૨ ૫૦૦

૧૫૬૦૮ બનમભ બાંગ ૩૦૦૦

અકોટા સ્ટેડીમભ A૦૨૦૧૨૧૩

૧) ટેવનવ(રીઝ ય ટેન્ડયથી)

૧૫૪૪૬ સ્કુર ભાટે

૧૫૪૪૭ દડસ્ટર ીક્ટ એવોબવએળન/ક્રફ ભાટે

૧૫૪૪૮ સ્ો્વજ/યભત-ગભત

૧૫૪૪૯ અન્મ વાંસ્થા ભાટે

૨) સ્કેટીંગ ભાટે (રીઝ ય ટેન્ડયથી)

૧૫૪૫૦ સ્કુર ભાટે

૧૫૪૫૧ દડસ્ટર ીક્ટ એવોબવએળન/ક્રફ ભાટે

૧૫૪૫૨ સ્ો્વજ/યભત-ગભત

૧૫૪૫૩ અન્મ વાંસ્થા ભાટે

૩) વાુંસ્કૃવતક કામડરભ

૧૫૪૫૪ સ્કુરના ફાકો રાયા

૧૫૪૫૫ વાંસ્થા રાયા (ફીન-વ્મલવામકીમ)

૧૫૪૫૬ વાંસ્થા રાયા (વ્મલવામકીમ)

૧૫૪૫૭ વાંસ્થાઓ રાયા મોજાનાય, પ્રલચન, વાંભેરન

૯૨૫૦૩ બલના ભુલ્મે આલાભાાં આલે તો અનાભત અનાભત ૧૦૦૦૦

૭૫૦૦ ૫૦૦૦

૧૫૦૦૦ ૧૦૦૦૦

૬૦૦૦૦ ૩૦૦૦૦

½ÛÛ¦ä×ø ¦øà¸ÛÛé¡öà¤ø

૨૦૦૦ ૨૦૦૦

૧૫૦ ૩૦૦

૪૦ ૫૦

૩૦ ૭૫

૪૦ ૭૫

૧૫૦ ૧૫૦

૧૨૫ ૧૫૦

૨૨૫ ૩૦૦

પ્રલેળ પી ન શોમ તો પ્રલેળ પી શોમ તો

૪૫ ૭૫

પ્રબત કરાક (લધુભાાં લધુ ાાંચ 

કરાક)

એક મુબનટના

એક મુબનટના

૧૭૦૦૦ ૨૦૦૦૦

૧૨૦૦૦ ૨૦૦૦૦

૮૦૦૦ ૧૦૦૦૦

૧૦૦૦૦ ૨૦૦૦૦

૧૨૦૦૦ ૨૦૦૦૦

૨૦૦૦૦ ૩૦૦૦૦

૧૨૦૦૦ ૨૦૦૦૦

૧૨૦૦૦ ૨૦૦૦૦

૧૨૦૦૦ ૨૦૦૦૦
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રાગત કોડ રાગતન ું નાભ
ફજટે કોડ 

નુંફય

ળેયો

૧ ૨ ૩ ૪

જ દા જ દા ખાતાઓભાું તા. ૧-૪-૨૦૨૦ થી ૩૧-૩-૨૦૨૧ (વને ૨૦૨૦-૨૧) વ ધી રેલા ાત્ર રાગતોન ું ત્રક 

૫

       વભગ્ર વબાએવ ચલેર દય 

(રૂવમાભાું)

૧૫૬૭૮  વપાઇ ેટેનો લશીલટ ચાજજ ૧૦૦૦

" ૨૦૦૦

" ૫૦૦૦

૧૫૬૩૯ કાયેરીફાગ સ્કેટીગ યીંગ

સ્કેફટુંગ ભાટે (રીઝ ય ટેન્ડયથી)

સ્કુર ભાટે

દડસ્ટર ીક્ટ એવોબવએળન/ક્રફ ભાટે

સ્ોટજવ/યભત ગભત ભાટે

અન્મ વાંસ્થા ભાટે

વસ્લભીંગ  ર

૧૫૪૬૪ પોભજ લેચાણ A ૧૬૦૨૨૦૪ ૨૦

૧૫૪૬૫ ટેસ્ટ પી A૧૧૦૬૨૦૧ ૩૦

વાભાન્મ વભ્મ A૧૧૦૬૨૦૪

૧૫૪૭૦ પ્રલેળ પી ૫૦

૧૫૪૭૨ ભાબવક  કે તેના બાગ ભાટે ૫૦૦

૧૫૪૭૩ લાબજક ૪૫૦૦

ભશાનગયાવરકા સ્ટાપ તથા વલદ્યાથીઓ તથા 

ભાજી/ચાર  વબાવદો, મ્મ . ેન્ળનયો

૧૫૪૭૪ પ્રલેળ પી ૨૫

૧૫૪૭૬ ભાબવક ૨૫૦

૧૫૪૭૭ લાબજક ૨૦૦૦

વળખાઉ વભ્મ

૧૫૪૮૨ પ્રલેળ પી ૫૦

૧૫૪૮૩ વભ્મ પી ૫૦૦

૧૫૪૮૪ બળખાઉ પી  ભાવીક ધોયણ ૩૦૦

૧૫૪૮૬ તયણ સ્ધાડના આમોજન ભાટે ૧૦૦૦૦

"
૫૦૦૦

રોકવડ પી

૧૫૪૮૭ અનાભત ૫૦

૧૫૪૮૮ બત્રભાબવક ૧૫૦

૧૫૪૮૯ લબજક ૫૦૦

૧૫૪૯૦ ડ રીકેટ ઓખ ત્રની પી ૫૦

દદલવ કે તેના બાગ ભાટે(ળાા)

ભાબવક

દદલવ કે તેના બાગ ભાટે

ભાબવક

૧૫૦ ૩૦૦

૪૦ ૫૦

૩૦ ૭૫

૪૦ ૭૫

વ્મલવામકીમ

ળાાઓ ભાટે

અન્મ
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રાગત કોડ રાગતન ું નાભ
ફજટે કોડ 

નુંફય

ળેયો

૧ ૨ ૩ ૪

જ દા જ દા ખાતાઓભાું તા. ૧-૪-૨૦૨૦ થી ૩૧-૩-૨૦૨૧ (વને ૨૦૨૦-૨૧) વ ધી રેલા ાત્ર રાગતોન ું ત્રક 

૫

       વભગ્ર વબાએવ ચલેર દય 

(રૂવમાભાું)

નવલન રાગત સ્ભ્મદ ટર ાન્વપય પી(પક્ત લાવડક કે તેથી લધ  

ભ દ્દત ધયાલનાય તયલૈમા ભાટે)

૫૦૦

ફદક ઓન એય થીમેટય

ધવભડક, ળાાઓ, ટ્ર્રસ્ટના કામડરભો ભાટે

૧૫૬૦૨ પ્રથભ ળીપટ

૧૫૬૦૩ ફીજી ળીપટ

૧૫૬૦૪ ત્રીજી ળીપટ

લશીલટી ચાજજ

૯૨૩૦૫ અનાભત ૯૨૩૦૫

૧૫૬૦૫ લધાયાના ળો ભાટે

૧૫૬૦૬ યીશવજર

૧૫૬૦૭ ળો ટેકવ

૧૨૦૧ જાશેય કાભો

૧૫૩૨૭ કોન્ટર ાકટય દાંડ A ૧૨૦૧૨૦૧

રેટ યીોટજ  દાંડ

૧૫૩૫૭ ૧ થી ૭ દદલવ ૧૦૦૦

૧૫૩૫૮ ૮ થી ૧૫ દદલવ ૧૫૦૦

૧૫૩૫૯ ૧૬ થી ૩૦ દદલવ ૨૦૦૦

૧૫૩૬૦ ૩૦ દદલવથી લધુ ૫૦૦૦

૧૫૩૬૧ ઓલય ટાઇભ

ટેન્ડય પી A ૧૨૦૧૨૦૩

૧૫૪૯૧ રૂ. ૫૦૦૦/- વુધી ૫૦

૧૫૪૯૨ ૫૦૦૦ થી લધુ ૧૦૦૦૦ વુધી ૨૦૦

૧૫૪૯૩ ૧૦૦૦૦ થી લધુ ૫૦૦૦૦ વુધી ૪૦૦

૧૫૪૯૪ ૫૦૦૦૦ થી લધુ ૧૦૦૦૦૦ વુધી ૬૦૦

૧૫૪૯૫ ૧૦૦૦૦૦ થી લધુ ૫૦૦૦૦૦ વુધી ૮૦૦

૧૫૪૯૬ ૫૦૦૦૦૦ થી લધુ ૨૫૦૦૦૦૦ વુધી ૨૦૦૦

૧૫૪૯૭ ૨૫૦૦૦૦૦ થી લધુ ૫૦૦૦૦૦૦ વુધી ૪૦૦૦

૧૫૪૯૮ ૫૦૦૦૦૦૦ થી લધુ ૧૦૦૦૦૦૦૦ વુધી ૬૦૦૦

૧૫૪૯૯ ૧૦૦૦૦૦૦૦ થી લધુ ૫૦૦૦૦૦૦૦ વુધી ૧૦૦૦૦

૧૫૬૨૩ ૫૦૦૦૦૦૦૦ થી લધુ ૨૫૦૦૦૦૦૦૦ વુધી ૨૦૦૦૦

૧૫૬૨૪ ૨૫૦૦૦૦૦૦૦ થી લધુ ૩૦૦૦૦

અનાભત

૯૨૩૦૧ ઇ.એભ. ડી ૯૨૩૦૧ ૨  ટકા ટેન્ડય યકભના

ટેન્ડયની યકભ ૧૦ ટકાથી લધુ નદશ

૧૦૦૦ ૧૦૦૦

૧૦૦ ૧૦૦

૧૦૦૦૦ ૧૦૦૦૦

જ ેતે ળીફ્ટના દય પ્રભાણે

૩૫૦૦ ૪૦૦૦

૧૦૦૦ ૧૦૦૦

૨૫૦૦ ૩૦૦૦

૩૦૦૦ ૩૫૦૦

વોભ થી ળ ર ળવન-યવલ

શારના  ૫૦ %
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રાગત કોડ રાગતન ું નાભ
ફજટે કોડ 

નુંફય

ળેયો

૧ ૨ ૩ ૪

જ દા જ દા ખાતાઓભાું તા. ૧-૪-૨૦૨૦ થી ૩૧-૩-૨૦૨૧ (વને ૨૦૨૦-૨૧) વ ધી રેલા ાત્ર રાગતોન ું ત્રક 

૫

       વભગ્ર વબાએવ ચલેર દય 

(રૂવમાભાું)

૯૨૩૦૨ વીકમુયીટી ડીોઝીટ ૯૨૩૦૨ ૩ ટકા

૧૫૬૪૬ ફેંક ગેયાં ટી ભાાં તુટ ીયીમડની  ેનલ્ટી

૧૫૬૪૭ CAR Policy યજુ કયેર ના શોમ તો ેનલ્ટી

૧૩૦૧ યસ્તા ળાખા અને અન્મ વલબાગો ભાટે

યસ્તા તોડાણ ફદરની રાગત A ૧૩૦૧૨૦૫

૧૫૫૦૨ ડાભયનો યસ્તો

૧૫૫૦૨(A) ડાભયનો યસ્તો યશેંણાાંક ૩૦૦૦

૧૫૫૦૨(B) ડાભયનો યસ્તો  ફીન  યશેંણાાંક ૪૦૦૦

૧૫૫૦૩ ડાભયનો યસ્તો - જી.ઇ.ફી ૩૦૦૦

૧૫૫૦૪ કાચો યસ્તો ૧૦૦૦

૧૫૫૦૫ પુટાથ ેલીંગ ૨૦૦૦

૧૫૬૭૯ લગય યલાનગી એ યોડ ખોદાણ

લેન્ડય  યજીસ્ટરેળન 

૧૫૫૯૧ ગુજયાતભાાં સ્થાામેર ૧૫૦૦૦

૧૫૫૯૨ ગુજયાતની  ફશાય સ્થામેર ૫૦૦૦૦

૧૫૫૯૩ બાયતની ફશાય સ્થામેર ૨૦૦૦૦૦

કોન્ટર ાક્ટય  યજીસ્ટરેળન પી A ૧૨૦૪૨૦૧

૧૫૬૮૦(A)  ક્રાવ એએ ૩૩૦૦૦

૧૫૬૮૦(B)  ક્રાવ એ ૧૮૦૦૦

૧૫૬૮૦(C)  ક્રાવ ફી ૧૩૦૦૦

૧૫૬૮૦(D)  ક્રાવ વી ૭૫૦૦

૧૫૬૮૦(E)  ક્રાવ ડી ૭૫૦૦

૧૫૬૮૦(F)  ક્રાવ ઇ-૧ ૪૫૦૦

૧૫૬૮૦(G)  ક્રાવ ઇ-૨ ૪૫૦૦

કોન્ટર ાક્ટય  યજીસ્ટરેળન-યીન્મ અર  પી A ૧૨૦૪૨૦૧

૧૫૬૮૧(A)  ક્રાવ એએ ૮૦૦૦

૧૫૬૮૧(B)  ક્રાવ એ ૭૫૦૦

૧૫૬૮૧(C)  ક્રાવ ફી ૭૫૦૦

૧૫૬૮૧(D)  ક્રાવ વી ૫૦૦૦

૧૫૬૮૧(E)  ક્રાવ ડી ૫૦૦૦

૧૫૬૮૧(F)  ક્રાવ ઇ-૧ ૨૫૦૦

૧૫૬૮૧(G)  ક્રાવ ઇ-૨ ૨૫૦૦

૫ ગણી  ેનલ્ટી વાંફબધત 

રાગતની

દય ચોયવ ભીટય

દય ચોયવ ભીટય

દય ચોયવ ભીટય વાભાન્મ

ચોયવ ભીટય જી.ઇ.ફી 

ટેરી/ચયી ભાટે

દય ચોયવ ભીટય વાભાન્મ

ફેન્ક ગેયેન્ટી ના લાબજક ૬% 

વ્માજ

બફર ની યકભના ૦.૫૦% 

અથલા પ્રીભીમભની યકભનાાં 

પ્રોયેટા

ટેન્ડય યકભના
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રાગત કોડ રાગતન ું નાભ
ફજટે કોડ 

નુંફય

ળેયો

૧ ૨ ૩ ૪

જ દા જ દા ખાતાઓભાું તા. ૧-૪-૨૦૨૦ થી ૩૧-૩-૨૦૨૧ (વને ૨૦૨૦-૨૧) વ ધી રેલા ાત્ર રાગતોન ું ત્રક 

૫

       વભગ્ર વબાએવ ચલેર દય 

(રૂવમાભાું)

કેફર/ગેવ રાઇન યલાનગી 

૧) યીસ્ટર ોયેળન ચાજીવ

૧૫૫૯૪ આસ્પારટ યોડ ૧૦૦૦

૨૦૦૦

૧૫૫૯૫ WBM યોડ ૧૦૦૦

૧૫૫૯૬ કાચો યોડ ૪૦૦

૧૫૫૯૭ પુટાથ ૨૦૦૦

૧૫૫૯૮ વી.વી. યોડ ૨૦૦૦

૧૫૫૯૯ ૨) લાબજક બાડુાં  (પ્રબત યનીંગ ભીટય) ૪૦

૬૦

બવક્મુયીટી દડોઝીટ(યીસ્ટર ોયેળન ચાજજના ૫૦%)

૧૫૦૨ ગ ભાસ્તાધાયા (વલબાગ-અ) A  ૧૫૦૨૨૦૩

નવલન નોધણી

૧૫૫૦૮ લેાયી વાંસ્થા ૬૦

૧૫૫૦૯ દવ થી લધાયે નોકયીમાત લાી દુકાન ૬૦

૧૫૫૧૦ દવ થી ઓછા  નોકયીમાત લાી દુકાન ૪૦

૧૫૫૧૧ (A) યશેલાની વગલડ ધયાલતી શોટેર, યેસ્ટોયન્ટ, 

બોજનગૃશ, બથમેટય અને આનાંદ પ્રભોદ કે 

ભનોયાંજન ભાટેના ફીજા જાશેય સ્થો

૬૦

૧૫૫૧૨(A) કોઇણ નોકદયમાત ન યાખતી વાંસ્થા ૨૦

યીન્મ અર

૧૫૫૧૩(A) દવ કે લધુ નોકયીમાત લાી લેાયી વાંસ્થા અને 

દુકાન યશેલાની વગલડ ધયાલતી શોટેર, 

યેસ્ટોયન્ટ, બોજનગૃશ, બથમેટય અને આનાંદ 

પ્રભોદ કે ભનોયાંજન ભાટેના ફીજા જાશેય સ્થો

૩૦

૧૫૫૧૪(A) કોઇણ નોકદયમાત ન યાખતી વાંસ્થા ૨૦

૧૫૫૧૪(B) લશીલટી ચાજજ ૧૦૦

૧૫૫૨૮ પેયપાયના (ઇ-પોભજ દીઠ) ૨

૧૫૫૨૯ ડુબપ્રકેટ (અયજી દીઠ) ૫

૧૫૦૪ વવક્મ યીટી ળાખા

૧૫૫૧૫ ફેન્ડની રાગત A૧૫૦૪૨૦૨
૧૫૫૧૬ ૧ કરાકના ૨૦૦૦

૧૫૫૧૭ ૨ કરાકના ૪૦૦૦

૧૫૫૧૮ ૩ કરાકના ૬૦૦૦

અનાભત ૯૨૩૦૧

ઇ.એભ. ડી ૯૨૩૦૨ ૨  ટકા ટેન્ડય યકભના

રૂ..પ્રબત કોી

એક લજના

એક લજના

એક લજના

એક લજના

એક લજના

એક લજના

એક લજના

એક લજના

યીસ્ટર ોયેળન ચાજજના ૫૦%

પ્રબત યનીંગ ભીટય

પ્રબત યનીંગ ભીટય

પ્રબત યનીંગ ભીટય

પ્રબત યનીંગ ભીટય

પ્રબત યનીંગ ભીટય

પ્રબત યનીંગ ભીટય

વાભાન્મ પ્રબત યનીંગ ભીટય

G.E.B./ Tel.પ્રબત યનીંગ 

ભીટય
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રાગત કોડ રાગતન ું નાભ
ફજટે કોડ 

નુંફય

ળેયો

૧ ૨ ૩ ૪

જ દા જ દા ખાતાઓભાું તા. ૧-૪-૨૦૨૦ થી ૩૧-૩-૨૦૨૧ (વને ૨૦૨૦-૨૧) વ ધી રેલા ાત્ર રાગતોન ું ત્રક 

૫

       વભગ્ર વબાએવ ચલેર દય 

(રૂવમાભાું)

વીકમુયીટી ડીોઝીટ ૩ ટકા

૧૫૫૨૧ ટર ાન્વોટજ  ચાજજ ૨૫૦

ગેયકામદેવય દફાણો દયભુલર ચાજજ

૧૫૫૨૨(A) કેફીન A૧૫૦૪૨૦૧ ૧૦૦૦૦

૧૫૫૨૨ (B) ૨ ભી. થી ભોટી ૧૫૦૦૦

૧૫૫૨૩ (A) શાથરાયી ૨૫૦૦

૧૫૫૨૩ (B) ૨ ભી થી ભોટી ૫૦૦૦

૧૫૫૨૪ ભોટા શોડીંગ્વ ૧૦૦૦૦

૧૫૫૨૫ નાના ફોડજ ૧૦૦૦

૧૫૫૨૬ ફેનવજ ૧૦૦

૧૫૫૨૭ રોખાંડના ગાડજવ દીઠ ૨૦૦૦

૧૫૫૨૭ (A) નાના એાંગર દીઠ ૨૦૦

૧૫૫૬૪ થાયા ૫૦૦

લશીલટી ચાજજ ૫૦૦

* ઉયોક્ત દળાડલેર વલવલધ રગતોભાું વયકાયશ્રીના વનમભ ભ જફ GST/other Tax ઇરામદા લવ ર રેલાભાું આલળે.

દય ચોયવ ભીટય

ટેન્ડય યકભના
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