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વડોદરા મહાનગરપાલિકા 
                     હહસાબી શાખા 
                                                                               તા.૧૬.૦૩.૨૦૧૯ 

 
પરિપત્ર અંક : ૨૪/૧૮-૧૯ 

 

વિષય : સને ૨૦૧૯-૨૦ માટે લેિા પાત્ર કિ અને દિ બાબત 

 

 ધી ગુજરાત પ્રોવીન્ શીયલ િ  યલ ુલનલસપિ કોપેરનશન ટક  ૧૯૪૯ના ધોરણ અનુસાર  
સનન ૨૦૧૯-૨૦  મા ન  કરવનરા મા ન  કલમશનરશ્રી ટ સુચવનિ કર દરની દરખાસ્ત સ.સભા.ઠરાવ અંક 

:૧૮૭, તા. ૨૦.૦૨.૨૦૧૯ થી નીચન જણાવનિ ફનરફાર સહ મંજૂર કરી અમિમાં  મુકવામા ંઆવન છન. 
 

 આકાિણી : 
 
કિ દિ 
વડોદરા મહાનગર પાલિકા દ્વારા ક્ષનત્રફળ અધાહરત આકારણી પધ્ધલતનો અમિ સનન ૨૦૦૩-૦૪ 
ના વર્ષથી કરવામાં આવનિ છન  જનના અમિીકરણ ધી જી. પી. ટમ. સી. ટક્  ૧૯૪૯ ની કિમ 

૧૪૧(બી) ની જોગવાઈ અનુસાર હાિમા ંસામાન્યલ  કરના દર, રહનણાક લમિકત મા ન  પ્રલત ચો. મી. 
દીઠ ₹ ૧૬/- તથા રહનણાક લસવાયલ ની લમિકત મા ન   પ્રલત ચો. મી. દીઠ ₹ ૩૦/- છન. જન યલ થાવત 
રાખવામાં આવન છન. 
સનન ૨૦૧૯-૨૦૨૦ ના વર્ષ મા ન  રહનણાંક લમિક્ત મા નના ભોગવ ા પહરબળમાં નીચન જણાવ્યલ ા 
મુજબનો સુલચત સુધારો રજુ કરનિ છન  જન મંજુર રાખવામાં આવન છન.  

 
ભોગિટાન ં પરિબળ 

 

િહેણાકં વમલક્ત માટે 

ભોગિટાન  ંપરિબળ હાલનો ભાિાંક સ વિત ભાિાંક 

માિીક ૧.૦૦ ૧.૦૦ 

ભાડુઆત ૧.૫૦ ૧.૦૦ 

 
માિીક અનન ભાડુઆતનો ભારાંક ટકસરખો થયલ ા બાદ ભોગવ ામાં નામ દાખિ કરવા મા ન  િીઝ 

ટગ્રીમનન્ , ભાડા કરાર ભાડા પાવતી અનન મકાન માિીકની સંમલત બાદ જ નામ દાખિ કરવાની કાયલ ષ 
પધ્ધલતનન મંજૂરી આપવામા ંઆવન છન . જનના કારણન ભોગવ ામા ંખો ા નામ દાખિ થવાની તનમજ તન 
અંગનની ફહરયલ ાદો દૂર થશન. વારસાઇના લકસ્સામાં ભોગવ નદાર માં નામ દાખિ કરવા ભોગવ ામાં 
ચાિતા કબ્જનદારનું મરણનો દાખિો પનઢીનામુ ંઅનન નામ દાખિ કરવા મા નની જનની માંગણી છન  તન 
લસવાયલ ના અન્યલ  વારસદારોનું નો રાઇઝ સંમલત રજુ કરવાની રહનશન. 
  
જન લમિકત ભાડન  આપનિી હશન તન લમિક્ત મા ન  ભોગવ ામા ં  નનન્  દાખિ કરીનન ઇિાયલ દા લબિ 
આપવાનું રહનશન. 
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 પાણી કિ : 
પરિવિષ્ટ-ક 

 
ધી ગુજરાત પ્રોલવલન્ શયલ િ  યલ ુલનલસપિ કોપેરનશન ટક , ૧૯૪૯ ની કિમ-૪૫૫(૧) અંતગષત 

અનુસલચ “ક” ના પ્રકરણ-૮ અંતગષત કિમ ૧૪૧ ટટ(ટ) અનુસારના કાપે  ટહરયલ ા આધાહરત 
િઘુત્તમ પાણી કરની વડોદરા યલ ુલનલસપિ કોપેરનશનની દરખાસ્તનન મંજૂરી આપવામા ંઆવનિી છન . 
 
શહનરમા ંઆવનિી રહનણાંક ઇમારતો મા ન  સામાન્યલ  કરના ૩૦% (ત્રીસ  કા) તનમનજ રહનણાંક લસવાયલ ની 

ઇમારતો મા ન  પાણી કર, સામાન્યલ  કરના ૪૦%  (ચાિીસ  કા) પ્રમાણન િનવામાં આવશન. 
 
પરંતુ જન લમલ્કતો પાણી કનનક્શન સાથન જોડાયલ નિી હશન તનવી લમલ્કતો મા ન  નીચન જણાવ્યલ ા મુજબ 
પાણી કરની ઓછામાં ઓછી રકમ મંજૂર કરવાની ભિામણનન રાજ્યલ  સરકારશ્રીટ મંજૂરી આપનિી  છન. 
જન ૨૦૧૯-૨૦૨૦ ના વર્ષ મા ન  યલ થાવત રાખવામા ંઆવન છન.  
 

અ. 
નં. 

વમલક્તનો પ્રકાિ મીનીમમ 
(લઘ ત્તમ) 
પાણી કિ ₹ 

૧ તમામ પ્રકારની રહનણાંક લમલ્કતો મા ન   

 ૧) તમામ પ્રકારના ઝુંપડા, ચાિી અનન ૩૦.૦૦ ચો. મી. સુધીની 
લમિક્તો મા ન  

₹ ૮૫૦/- 

 ૨) ૩૦.૦૧ થી ૫૦.૦૦ ચો. મી. સુધીની લમિક્તો મા ન  ₹ ૧૦૦૦/- 

 ૩) ૫૦.૦૧ થી ૧૦૦.૦૦ ચો. મી. સુધીની લમિક્તો મા ન  ₹ ૧૨૦૦/- 

 ૪) ૧૦૦.૦૧ થી વધુ ચો. મી. સુધીની લમિક્તો મા ન  ₹ ૧૫૦૦/- 

૨ તમામ પ્રકારની લબનરહનણાંક લમલ્કતો મા ન   

 ૧) ૦.૦૦ થી ૩૦.૦૦ ચો. મી. સુધીની લમિક્તો મા ન  ₹ ૧૦૬૩/- 

 ૨) ૩૦.૦૧ થી ૭૦.૦૦ ચો. મી. સુધીની લમિક્તો મા ન  ₹ ૨૦૦૦/- 

 ૩) ૭૦.૦૧ થી વધુ ચો. મી. સુધીની લમલ્કતો મા ન  ₹ ૩૦૦૦/- 

૩ તમામ પ્રકારની ઔઘોલગક લમિક્તો મા ન   

 ૧) ૦.૦૦ થી ૩૦.૦૦ ચો. મી. સુધીની લમિક્તો મા ન  ₹ ૧૫૦૦/- 

 ૨) ૩૦.૦૧ થી ૭૦.૦૦ ચો. મી. સુધીની લમિક્તો મા ન  ₹ ૨૫૦૦/- 

 ૩) ૭૦.૦૧ થી વધુ ચો. મી. સુધીની લમલ્કતો મા ન  ₹ ૩૦૦૦/- 

 
પરંતુ જો, જન તન લમલ્કતમાં ૧/૨” ઉપરાંતનું પાણી કનનક્શન આપવામા ંઆવનિ હશન તો પાણી કર 
નીચન જણાવનિ વોલ્યલ ુમન ર ીક પધ્ધલત મુજબના ગુણાંકમાં ગણવામા ંઆવશન. 
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પાણી કનેક્િનની 
સાઇઝ 

િોલ્ય મેટર ીક પધ્ધવત મ જબના 
ગ ણાકંની ગણત્રી 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 

 
પરંતુ ટપા ષમનન્ , બહુમાળી મકાનોમાં આપનિ પાણી કનનક્શનના પાણી કરની રકમ ઉપરોક્ત ગણત્રી 
પ્રમાણન ગણતાં જ ન તન લમલ્કતના કુિ યલ ુની  સાથન ભાગાકાર કરતાં જો પ્રલત યલ ુની  પાણી કરની રકમ 
ઓછી થતી હશન તો, મીનીમમ પાણી કરની રકમ મુજબ વસુિ કરવામાં આવશન. 
 
પરંતુ જો લમલ્કત ધારક ૧/૨” ઉપરાંતનું પાણી કનનક્શનમા ં વધારો કન  ધ ાડો કરાવશન તો તનવા 
લકસ્સામાં જન તન પાણી કનનક્શનની સાઈઝની વોલ્યલ ુમન ર ીક ગણત્રી મુજબ ગણવામા ંઆવશન અનન તન 
મુજ્બ પાણી કર વસુિ કરવાનો અલધકાર કોપેરનશનનન રહનશન. 
 
ઉપરોક્ત લવગતોનન બાધ આવ્યલ ા લસવાયલ  કોપેરનશન કોઇપણ લમલ્કત ધારક્નન મી રથી પાણી 
કનનક્શન ફાળવશન(જો લમલ્કત ધારકની માંગણી અધારન  અથવા તન લસવાયલ ) તો તનવા સંજોગોમાં 
વપરાશ મુજબ નક્કી થનાર ચાજષ આધારન  તનમજ ઠરાવનિ શરતોનન આલધન પાણીનો ચાજષ કોપેરનશન 
વસુિ કરી શકશન. 

 
 પાણી િાજજ : 

 
ધી જી.પી.ટમ.સી. ટક્ -૧૯૪૯ ની કિમ ૧૪૧ ટટ (ટ) મુજબ પાણી કર દાખિ કરવાનો 
લનણષયલ  િનવામાં આવનિો છન  જનના અનુસંધાનન સરકારશ્રી તરફથી આપનિ મંજૂરી અનુસાર િઘુતમ દર 

મુજબ પાણી કર વસુિ કરવામાં આવશન જ્યલ ારન  રહનણાંક લસવાયલ ની ઇમારતો, ઓદ્યોલગક વપરાશ 
મા નની લમિકતો અનન કોિનજ, હોસ્ નિ, શાળા, બાિમંહદર, ધમષસ્થાનો, અનાથાશ્રમ લવગનરન  મા ન , 
આવી લમિકતો જન પાણી કનનકશન સાથન જોડાયલ નિી હોયલ  તનવી લમિકતો મા ન  પાણી ચાજષ નીચન 
દશાષવનિ ધોરણન િનવામાં આવશન.  
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અ. 
નં. 

કનેકિનની 
સાઈઝ 

બાલમરંદિ, 
ધમજિાળા, 
દેિસ્થાન, 

અનાથાશ્રમ વિગેિે 
માટે (િકમ ₹) 

કોલજે, હોસ્ટેલ, 
િાળાઓ  
વિગેિે માટે  
(િકમ ₹) 

વબનિહેણાંક 
(ઔધોવગક હેત  
વસિાય) િપિાિ 
માટે (િકમ ₹) 

ઔધોવગક 
િપિાિ માટે 
(િકમ ₹) 

૧ ૧/૨” ૩૯૦૦/- ૪૮૭૫/- ૮૦૦૦/- ૧૬૦૦૦/- 

૨ ૩/૪” ૮૭૭૫/- ૧૦૯૬૮/- ૧૮૦૦૦/- ૩૬૦૦૦/- 

૩ ૧” ૧૫૬૦૦/- ૧૯૫૦૦/- ૩૨૦૦૦/- ૬૪૦૦૦/- 

૪ ૧.૫” ૩૫૧૦૦/- ૪૩૮૭૫/- ૭૨૦૦૦/- ૧૪૪૦૦૦/- 

૫ ૨” ૬૨૪૦૦/- ૭૮૦૦૦/- ૧૨૮૦૦૦/- ૨૫૬૦૦૦/- 

૬ ૩” ૧,૪૦૪૦૦/- ૧૭૫૫૦૦/- ૨,૮૮૦૦૦/- ૫૭૬૦૦૦/- 

૭ ૪” ૨,૪૯૬૦૦/- ૩૧૨૦૦૦/- ૫,૧૨૦૦૦/- ૧૦૨૪૦૦૦/- 

૮ ૫” ૩૯૦૦૦૦/- ૪૮૭૫૦૦/- ૮૦૦૦૦૦/- ૧૬૦૦૦૦૦/- 

૯ ૬” ૫૬૧૬૦૦/- ૭૦૨૦૦૦/- ૧૧૫૨૦૦૦/- ૨૩૦૪૦૦૦/- 

૧૦ ૮” ૯૯૮૪૦૦/- ૧૨૪૮૦૦૦/- ૨૦૪૮૦૦૦/- ૪૦૯૬૦૦૦/- 

૧૧ ૯” ૧૨૬૩૬૦૦/- ૧૫૭૯૫૦૦/- ૨૫૯૨૦૦૦/- ૫૧૮૪૦૦૦/- 

૧૨ ૧૦” ૧૫૬૦૦૦૦/- ૧૯૫૦૦૦૦/- ૩૨૦૦૦૦૦/- ૬૪૦૦૦૦૦/- 

૧૩ ૧૨” ૨૨૪૬૪૦૦/- ૨૮૦૮૦૦૦/- ૪૬૦૮૦૦૦/- ૯૨૧૬૦૦૦/- 

  
પાણી ચાજષની રકમ તથા પાણી કરની  કાવારી મુજબ થતી કરની રકમ, બન પૈકી જન વધુ થતી હશન 

તન કર /ચાજષ વસુિ કરવામાં આવશન. 
 
 િોટિ મીટિ પોલીસી :  

પાણી પુરવઠા પ્રોજનક્  દ્વારા તા.૨૬-૦૩-૨૦૧૮ ના રોજ વો ર મી ર પોિીસી મંજૂરી મા નની 
પુરવણી દરખાસ્ત સ્થાયલ ી સલમલત સમક્ષ રજુ કરતા સ્થા.સ.ઠરાવ અંક-૭૩/તા.૧૭-૦૫-૧૮ થી 
આખરી લનણષયલ  મા ન  સામાન્યલ  સભામા ંસાદર કરવામાં આવનિ છન. આ પોિીસીનો સંપૂણષ પણન અમિ 
સામાન્યલ  સભાના ઠરાવ બાદ જ કરવાનો રહનશન. 
વધુમાં જ્યલ ાં મી ર િગાડનિા છન  અનન પાણી ચાજષ/કર વસુિ કરવામાં આવન છન  તયલ ાં ગત વર્ષનાં 
ધારાધોરણ પ્રમાણન વસુિ કરવાનો રહનશન. 
 

 
 િડોદિા િહેિની હદ બહાિ આપેલ વબન િહેણાકં હેત  માટેના પાણી કનકે્િનો અગંેનો દિ : 

હદ બહારના લબન રહનણાકં હનતુ મા નના કનનક્શનો મા નના પાણીના દરો શહનરમાંના ધંધાકીયલ  હનતુ 
અંગનના કનનકશનો મા નના સૂલચત પાણીના દરોના ત્રણ ગણા િનવાનું હાિનું ધોરણ ચાિુ રાખવામાં 
આવન છન  તનમજ હદ બહાર આવનિ કોિનજ, હોસ્ નિ, શાળાઓ, બાિમંહદર, ધમષશાળા, દનવસ્થાન, 
અનાથાશ્રમોનન અપાયલ નિા કનનક્શનો મા નના પાણીના દરો શહનરમાંના આવી સંસ્થાઓ અંગનના 
કનનક્શનો મા નના પાણીના દરોના દોઢ ગણા િનખન િનવાનું હાિનું ધોરણ ચાિુ રાખવામાં આવન છન.   
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 િડોદિા િહેિ હદ બહાિ અપાયેલ પાણી કનેકિન માટે : 
 

વડોદરા શહનરની હદ બહાર આપનિ રહનણાંક હનતુ મા ન  પાણી કનનકશનના દર: 
 

કનેકિન સાઈઝ મીનીમમ િાજજની િકમ 

૧/૨” ૨૬૦૦ 

 
૧/૨” થી વધુની સાઇઝ મા ન  ઉપર જણાવનિ વોલ્યલ ુમન ર ીક પધ્ધલતના ગુણાંકમાં થતી રકમ મુજબ 
પાણી ચાજષ વસુિ કરવામાં આવશન. 

 
 િડોદિા િહેિની હદ બહાિ આિેલ િહેણાકં વસિાયના હેત  માટે કનેક્િન દિ : 
 

વડોદરા શહનર હદ બહાર રહનણાંક હનતુ લસવાયલ ના હન તુ મા નના કનનક્શનનો દર, શહનરમા ં રહનણાંક 
લસવાયલ ની ઇમારતો મા નના દરના ત્રણ ગણા િનખન વસિુ કરવામાં આવશન. 

 
 કન્ઝિિન્સી અને સ અિેજ ટેક્ષ :  

શહનરી લવકાસ અનન શહનરી ગૃહ લનમાષણ લવભાગના ઠરાવ ક્રમાંક: વમન/૮૦૨૦૦૭/૪૪૨૪/પી           
તા.૧૬-૫-૨૦૦૮ થી કન્ઝરવન્સી અનન સુઅરનજ  નક્ષના દરોનન સરકારશ્રીની મંજુરી મળનિ છન. 
ગુજરાત ટક  નં.૨/૨૦૦૭ ની કિમ ૧૪૧ ટટ (બી) અન્ વયલ ન કન્ઝરવન્સી અનન સુઅરનઝ  નક્ષ 
નીચન મુજબના ધોરણોટ બજન ના વરે્ િનવાનો રહનશન. આ દરો ૨૦૧૯-૨૦૨૦ ના વર્ષ મા ન  યલ થાવત 
રાખવામાં આવન છન.  
 

અ. 
નં. 

કન્ઝિિન્સી અને સ અિેઝ ટેક્ષ પાત્ર વમલ્ કત સામાન્ય કિ 
પિ ટકાિાિી 

૧. ઝંુપડા વાલર્ષક ઓછામાં 
ઓછા દર 

૨. ૨૫ મી ર સુધીના રહનઠાણની લમલ્ કત અનન ચાિી ૧૫ % 

૩. ઉતપાદન તનમજ ઓધૌલગક હનત ુ મા ન  ઇમારત, બનન્ક, પન ર ોિ-ડીઝિ પંપ, ગનસ 

સ્ નશન, રાજ્યલ /કનન્ર સરકારની ઓફીસ, કોમશીયલ િ ઓહફસ, મોબાઇિ ફોન  ાવર, 

પનજર ટન્ નના, ડીશ ટન્ નના તદઉપરાંત તમામ પ્રકારની દુકાન, તમામ પ્રકારના 

માકે , ગોડાઉન, વનરહાઉસીસ, તમામ પ્રકારની હો નિ, રન સ્ ોરન્ , સલવષસ સ્ નશન, 

ગનરનજ, શો-રૂમ, હનલ્થ સનન્ ર, જીનનશીયલ મ, તમામ પ્રકારના ટ્યુશન કિાસીસ, 
 રનનીંગ અનન વોકનશનિ ગાઇડન્સ, સંસ્થાઓ, આનંદ-પ્રમોદ અનન મનોરંજન ના હનતુ 

મા ન  વપરાતી ઇમારત, મનરનજ હોિ, કોયલ ુની ી હોિ, વાડી, પા ી પ્િો , ક્િબ 

પ્િો , પ્રદશષન મનદાન, લસનનમાગૃહ, ક્િબ હાઉસ, મલ્ ીપ્િનક્ષ થીયલ ન ર, ઓપન ટર 

થીયલ ન ર, જીમખાના, સ્પો ષસ સ્ નડીયલ મ લવગનરન  

૩૫% 

 

૪. ૨૫ મી રથી વધુ ક્ષનત્રફળવાળા રહનઠાણની લમલ્ કત અનન ઉપર જાણાવ્ યલ ા લસવાયલ ની 

લબન રહનઠાણની તમામ લમિકત 
૨૫ % 

 

૫. ઓછામા ંઓછા વાલર્ષક દર (ટક માં લનહદષષ્ટ કયલ ાષ મુજબ) ₹ ૨૪/- 
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િડોદિા િહેિની હદ બહાિ અપાયેલા ડરે નેજ કનેકિનો ઉપિ લેિાપાત્ર કન્ઝિિન્સી સ અિેઝ ટેક્ષ 
અંગેન  ંધોિણ : 
મહાનગરપાલિકા હદ બહારના મકાનો મા ન  ડરન નનજ કનનકશન મા ન  ડરન નનજ કનનકશન દીઠ વાલર્ષક  
₹ ૧૦૦૦/- િનખન કન્ઝરવન્સી  નક્ષનુ ંધોરણ ગ્રાહ્ય રાખવામા ંઆવન છન. બહુમાળી મકાનોનાં કનસમાં 
દર યલ ુની  દીઠ ચાજષ ગણવામાં આવશન. 
 
હદ બહાિના આપેલ  વબનઘિગથ થ ં ડરે નેજ કનેકિનો અંગેન ં ધોિણ : 
 યલ ુલનલસપિ હદ બહારના લબનઘરગથ થું મકાનો મા ન  પ્રલત કનનકશન દીઠ વાલર્ષક હાિના દરન  ₹ 
૩૫૦૦/- િનખન કન્ઝરવન્સી  નક્ષનું ધોરણ મંજૂર રાખવામાં આવન છન. 
 
િડોદિા િહેિીની હદ બહાિના આપેલ સંસ્ થાકીય હેત  ડરે નેજ કનેકિનો અગંેન ં ધોિણ : 
હદ બહારના સંસ્થાકીયલ  હનતુ ડરન નનજ કનનકશનો મા નના દરો પ્રલત કનનકશન દીઠ હાિના દરન  ₹ 
૫૦૦૦/- િનખન િનવાનું ધોરણ મંજુર રાખવામાં આવન છન. 
 

ફાયિ ટેક્ષ : 

શહનરી લવકાસ અનન શહનરી ગૃહ લનમાષણ લવભાગના તા. ૧૬-૭-૦૫ના ઠરાવ ક્રમાંક વમન-
૮૦૨૦૦૦-૫૦૭૪- પી. થી ફાયલ ર  નક્ષના લનયલ મોની મંજુરી મળનિ છન. 
સનન ૨૦૧૯-૨૦૨૦ ના વર્ષ મા ન  ફાયલ ર  નક્ષના દર નીચન જણાવ્યલ ા મુજબના દરન  યલ થાવત રાખવામાં 
આવન છન.  

 
અ.નં. વિગત દિ 

૧. ફનક રીની ઇમારતો અનન જમીન તનમજ અન્યલ  લમિક્ત અનન 
જમીનો કન  જ ન ઔદ્યોલગક હનતુ મા ન  વપરાતી હોયલ  

સામાન્યલ  કરના ૫% 
 

૨. હાઇરાઇઝ ઇમારતો કન  જ નની ઉંચાઇ ૧૮ મી રથી વધુ હોયલ  
તનવી જમીન અનન ઇમારતો 

સામાન્યલ  કરના ૭% 
 

 
 વિક્ષણ ઉપકિ (સિિાજજ) : 

તા.૧૬ માચષ, ૨૦૦૬ના ગુજરાત રાજ્યલ  પત્ર (અસાધારણ)ના પ્રલસધ્ધ થયલ નિા સનન ૨૦૦૬ના 
ગુજરાત લવધનયલ ક ક્રમાંક -૧૩ અનુસાર લશક્ષણ ઉપકર (સરચાજષ) વસૂિ કરવાનું ઠરાવનિંુ છન . લશક્ષણ 
ઉપકર (સર ચાજષ)ની ગણતરી નીચન મુજબ કરવાની છન. તન મુજબ ૨૦૧૯-૨૦૨૦ ના વર્ષ મા ન  
હાિનું ધોરણ ચાિુ રાખવામાં આવન છન.  
 

૧) ક. કોઇ મકાન અથવા જમીનનો રહનણાંકના હનતુ મા ન  અથવા વનપાર,  
વાલણજ્યલ  અથવા ઉદ્યોગ અથવા વ્યલ વસાયલ  અથવા ધંધો ચિાવવા લસવાયલ ના કોઇ હનતુથી 

ઉપયલ ોગ થતો હોયલ  તયલ ારન  – 
૧)  સામાન્યલ  કર બસો રૂલપયલ ા કરતાં વધારન  હોયલ  પણ પાંચસો રૂલપયલ ા કરતાં વધારન  ન 

હોયલ , તો સામાન્યલ  કરના પાંચ  કાના દરન . 
૨)  સામાન્યલ  કર પાંચસો રૂલપયલ ા કરતાં વધારન  હોયલ  પણ ત્રણ હજાર રૂલપયલ ા કરતાં વધારન  
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ન હોયલ , તો સામાન્યલ  કરના દશ  કાના દરન . 
૩)  સામાન્યલ  કર ત્રણ હજાર રૂલપયલ ા કરતાં વધારન  હોયલ , તો સામાન્યલ  કરના પંદર  કા ના 

દરન . 
 

૧) ખ. કોઇ મકાન અથવા જમીનનો વનપાર, વાલણજ્યલ  અથવા ઉદ્યોગના અથવા વ્યલ વસાયલ  
અથવા ધંધો કરવાનો હનતુ મા ન  ઉપયલ ોગ થતો હોયલ  તયલ ારન- 
 ૧)  સામાન્યલ  કર બસો રૂલપયલ ા કરતાં વધારન  હોયલ  પણ પાંચસો રૂલપયલ ા કરતાં વધારન  ન 

હોયલ , તો સામાન્યલ  કરના દસ  કાના દરન . 
૨)  સામાન્યલ  કર પાંચસો રૂલપયલ ા કરતાં વધારન  હોયલ  પણ ત્રણ હજાર રૂલપયલ ા કરતાં વધારન  

ન હોયલ , તો સામાન્યલ  કરના વીસ  કાના દરન . 
૩)  સામાન્યલ  કર ત્રણ હજાર રૂલપયલ ા કરતાં વધારન  હોયલ , તો સામાન્યલ  કરના ત્રીસ  કાના 

દરન . 
 

૨)  કોઇ જમીન, મકાન,  નનામનન્  અથવા મકાનના ભાગ ઉપર અિગ સામાન્યલ  કર 
આકારવામાં આવ્યલ ો હોયલ , પણ પન ા કિમ (૧) માં જણાવનિા બન અથવા વઘારન  હનતુઓ 
મા ન  ટકી સાથન ઉ૫યલ ોગમા ં િનવાતા હોયલ  તયલ ારન  આ કિમ હનઠળનો સરચાજષ તન જમીન, 
મકાન,  નનામનન્  અથવા મકાનના ભાગ જન હનતુઓ મા ન  ઉ૫યલ ોગમા ંિનવાતા હોયલ  તન પૈકી 
કોઇ હનતુઓ સંબંઘમા ંિાગુ ૫ડતા ઉંચા દરન  િનવાનો રહનશન. 

 સફાઇ િાજજ : 
ભારત સરકારશ્રી ના પયલ ાષવરણ જાળવણી અલધલનયલ મના પ્રકરણ -૨૫ ના ફકરા ક્રમાકં ૫.૩.૪.૨૫ 
મા ં કોસ્  રીકવરી  અનન ૪.૩.૪ િનવી ઓફ સનની નશન  નક્ષ મી  ટડ કોસ્  ઓફ સોિીડ વનસ્  
મનનનજમનન્  સલવષસીઝ અંતગષત સોિીડ વનસ્ ની જન સલવષસ પુરી પાડવામા ં આવન છન. સદર લનયલ મ 
અંતગષત સનન ૨૦૧૯-૨૦૨૦ ના વર્ષ મા ન  સફાઇ ચાજષ નીચન મુજબના ધોરણન વસુિ િનવાનો રહનશન. 
 

અ.નં.  સફાઈ િાજજ હાલનો દિ 
૧. રહનણાંક લમિક્તો મા ન  

  
(૧) ૫૦.૦૦ ચો.મી. થી ઓછુ 
માપ ધરાવતી લમિકત મા ન   
(૨) ૫૦.૦૧ થી ૧૦૦.૦૦ 
ચો.મી. સુધીનું માપ ધરાવતી 

લમિકત મા ન    
(૩) ૧૦૦.૦૧ થી વધુ  માપ 
ધરાવતી લમિકત મા ન  

₹ ૨૫૦ /-   

 
₹ ૫૦૦/- 
 
  
₹ ૭૫૦/- 

 

૨.  રહનણાંક લસવાયલ ની લમિક્તો મા ન    ૧) ૫૦.૦૦ ચો.મી. થી ઓછુ 

માપ ધરાવતી લમિકત મા ન   

 
(૨) ૫૦.૦૧ થી ૧૦૦.૦૦ 

ચો.મી. સુધીનું માપ ધરાવતી 
લમિકત મા ન    

 
(૩) ૧૦૦.૦૧ થી વધુ  માપ 
ધરાવતી લમિકત મા ન  

 

₹ ૧૦૦૦/- અથવા 
સામાન્યલ  કરના ૧૦% બન 

માંથી જન વધુ થાયલ  તન 

₹ ૧૮૦૦/- અથવા 
સામાન્યલ  કરના ૧૦% બન 
માંથી જન વધુ થાયલ  તન 

 
₹ ૨૫૦૦/- અથવા 
સામાન્યલ  કરના ૧૦% બન 
માંથી જન વધુ થાયલ  તન 
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 રદિાબત્તી િેિો : 

વડોદરા મહાનગર પાલિકાના હદ લવસ્તારમાં આવનિ ઇમારતો અનન લમલ્કતો ઉપર િાઇ ીંગ  નક્ષ 
નાખવાં કરવામાં આવનિી દરખાસ્તનન સમગ્ર સભા ઠરાવ અંક ૩૪૨/ તા ૧૯-૨-૨૦૦૩ થી મંજુરી 
મળનિી છન  સદર મંજુરી અન્વયલ ન િાઇ ીંગ  નક્ષ નાખવા અંગન રાજ્યલ  સરકારશ્રીનન દરખાસ્ત કરવામાં 
આવનિી જનનન સરકારશ્રીના શહનરી લવકાસ અનન શહનરી ગૃહ લનમાષણ લવભાગ ઠરાવ અંક વમન 
૮૦૨૦૦૩/૧૮૭૩/પી.  

તા ૨૫-૯-૨૦૦૩ થી મંજુરી મળનિી છન. સદર મંજુરીમાં “િાઇ ીંગ  નક્ષ” ના બદિન “હદવાબત્તી 
વનરો” (સ્ ર ી  િાઇ   નક્ષ) ટ મતિબના સુધારા સહહત યલ ુલનલસપિ કોપેરનશનની દરખાસ્તનન 
કામચિાઉ મંજુરી મળનિી છન. 
  
સદર મંજુરી આધારન  વડોદરા મહાનગર પાલિકા હદમા ં આવનિ ઇમારતો અનન  લમકલ્કતો ઉપર 
હદવાબત્તી વનરો નાંખવા અંગનના લનયલ મોનન સમગ્ર સભા. ઠરાવ અંક ૨૨૩/તા ૨૦-૩-૧૩ થી મંજુરી 
મળનિી સદર મંજુરી આધારન  ધી જી.પી. ટમ. સી. ટક્ ની કિમ ૪૫૫ (૧) મુજ્બ જાહનર નો ીસ 
પ્રલસધ્ધ કરી વાંધાસુચનો મંગાવવામા ંઆવનિા હતા અનન  સદર વાંધા સુચનો ઉપર આખરી લનણષયલ  
કરવા અંગનની દરખાસ્ત મુક./સંકિન/આકારણી/ટસ./ જી.બી/૨૫/૨૦૧૩-૧૪ તા. 
૧૦/૦૪/૨૦૧૩ થી રજુ કરવામાં આવનિી  છન. જનના વાંધા સુચનોની સુનાવણી ખાસ સમીતી દ્વારા 
કરવામાં આવનિી છન   પરંતુ તન અંગનનો ઠરાવ અલનણીત છન. જનનો લનણષયલ  થયલ ન રાજ્યલ  સરકારશ્રીની 
છનવ ની મંજુરી મનળવી અમિીકૃત કરવામાં આવશન. 

 
 િાહન ઉપિનો કિ (આજીિન િાહન કિ) : 

આજીવન વાહન કર હાિ ધી જી.પી.ટમ.સી ટક  ૧૯૪૯ હનઠળ વસુિ કરવામા ંઆવન છન. તન સનન 
૨૦૧૯-૨૦૨૦ ના વર્ષ મા ન  નીચન મુજબના હાિના દર યલ થાવત રાખવામાં આવન છન. 

 
આ ઉપરાંત વાહન દીઠ  ોકન ₹. ૧૦૦/- વસુિ કરવાનું યલ થાવત રાખવામાં આવન છન.  

અ. નં. વિગત દિ 

૧. સ્કુ ર, મો ર સાયલ કિ, અનન રીચક્રી વાહનો  
(બન રી ઓપરન નડ સહહત) 

બનઝીક પ્રાઇઝના ૧.૨૫% 

૨. ઓ ોરીક્ષા બનઝીક પ્રાઇઝના ૧.૫૦% 

૩. િોડીંગ હરક્ષા બનઝીક પ્રાઇઝના ૧.૫૦% 

૪. મો રકાર તથા જીપ મા ન  (બનઝીક પ્રાઇઝ)  

 (ટ)  ₹ ૨,૯૯,૯૯૯/-  સુધી બનઝીક પ્રાઇઝના ૧.૨૫% 

 (બી) ₹ ૩,૦૦,૦૦૦ /-  થી   ₹ ૪,૯૯,૯૯૯/- સુધી  બનઝીક પ્રાઇઝના ૧.૭૫% 

 (સી)  ₹ ૫,૦૦,૦૦૦/-   થી   ₹ ૯,૯૯,૯૯૯/- સુધી બનઝીક પ્રાઇઝના ૨.૦૦% 

 (ડી)  ₹ ૧૦,૦૦,૦૦૦/- થી   ₹ ૨૪,૯૯,૯૯૯/- સુધી બનઝીક પ્રાઇઝના ૨.૨૫% 

 (ઇ)   ₹ ૨૫,૦૦,૦૦૦/- થી   ઉપર બનઝીક પ્રાઇઝના ૨.૫૦% 

૫. મન ાડોર, મીનીબસ બનઝીક પ્રાઇઝના ૧.૫૦% 

૬.  રક તથા મો ી બસ (તમામ પ્રકારની) તથા અન્યલ  તમામ 
પ્રકારના વાહનો જનનો સમાવનશ અનુક્રમ નં. ૧ થી ૫ મા ંના હોયલ  

બનઝીક પ્રાઇઝના ૧.૫૦% 
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 થીયેટિ ટેક્ષ : 

 
ગુજરાત સરકારના પંચાયલ ત અનન આરોગ્યલ  ખાતાના ઠરાવ અંક-
બી.ટમ.સી/૪૪૭૪/૨૦૮૬/પી./   તા.૨૧-૩-૧૯૭૫ થી મંજુર કરનિા થીયલ ન ર  નક્ષ અંગનના 
લનયલ મો મુજબ અનન ગુજરાત સરકારના ંપંચાયલ ત હાઉસીંગ અનન અબષન ડનવિપમનન્ ના ઠરાવ અંક-
બી.પી.ટમ.સી./૪૪૭૬/૪૫૭૬/પી./ 
તા.૧૨-૦૮-૧૯૭૬ અનન બી.પી.ટમ.સી./૪૪૭૬/૬૫૬૭/પી./૧૮-૧૦-૧૯૭૬ થી 
વી.ટમ.ટન. /૧૯૭૯/ ૭૧૫૧/પી./તા.૨૭-૧૨-૧૯૭૯ થી મંજુર કયલ ાષ પ્રમાણન તનમજ શહનરી 
લવકાસ અનન શહનરી ગૃહ લનમાષણ લવભાગ ઠરાવ ક્રમાંક : જીટફસી ૧૧૨૦૦૦/૨૫૦૫/૨/તા.૯-
૨-૨૦૦૧ અનુસાર તનમજ સ.સ.ઠ.અંક: ૧૪૯/તા. ૧૭-૮-૨૦૦૧ મુંજબ સનન ૨૦૧૯-૨૦૨૦ 
ના વર્ષ મા ન  િનવાનો રહનશન.  

 
 પાકીંગિાજજ :  

 
પાકીંગ ચાજષ (જમીન વાપર પરવાના ફી) ભારન  વાહનો (ટ્રરક,  રનઇિર, િકઝરી બસ લવગનરન) વાલર્ષક રૂ. 
૧૦૦૦/ વાહન દીઠ ચાજષ િનવામાં  આવન છન  તન ચાિુ રાખવાનો રહનશન. તન લસવાયલ ના વાહનો ઉપર 
ચાજષ િનવાનો નથી. 
 

 વ્યિસાય  િેિો :  

વડોદરા મહાનગરપાલિકાની હદમા ંવ્યલ વસાયલ  કરતા ંનીચન જણાવનિ પહરલશષ્ટ મુજબના વ્યલ વસાયલ કારો 
તથા પહરલશષ્ટ-૧ ની ટન્ ર ી-૧ મા ંદશાષવનિ વનતનદારો પૈકી કનન્ર સરકાર, રાજ્યલ  સરકાર, પંચાયલ ત, 
કનન્ ોનમેંન્  લવસ્તાર તથા જાહનર સાહસના ટકમના વનતનદાર લસવાયલ ના વનતનદારોટ ભરવાપાત્ર 

વ્યલ વસાયલ  વનરો વસુિ કરવાની સત્તા રાજ્યલ  સરકારશ્રી તરફથી તથા નો ીફીકનશન નં. GHN (૯) 
PFT-૨૦૦૮-S.૨(aa)(૧)-TH તા.૧-૪-૨૦૦૮ થી વડોદરા મહાનગરપાલિકાનન સુપ્રત 
કરવામાં આવનિી છન. તનમજ કાયલ દાની જોગવાઈ અનુસાર િઘુતમ અનન મહત્તમ દરની મયલ ાષદા મુજબ 
દર નક્કી કરવાની સત્તાઓ સુપ્રત થયલ નિી છન. 
સનન ૨૦૧૯-૨૦૨૦ ના વર્ષ મા ન  વ્યલ વસાયલ  વનરાના દર નીચન જણાવનિ અનુસુલચ-૧ મુજબ હાિના 
દરન  િનવાનો રહનશન 

અનુસૂલચ-૧ 
[જુઓ કિમ ૩ અનન કિમ ૫ની પન ા કિમ(૩)] 

વ્યલ વસાયલ , વ્યલ ાપાર, ધંધો અનન રોજગાર ઉપરના વનરાનો દર.  
 

અ. 
નં. 

વ્યવક્તઓનો િગજ 
વ્યિસાય િેિાનો 
માવસક દિ ₹. 

(૧) (૨) (૩) 

૧. (ક) રાજ્યલ  સરકાર, કનન્ર સરકાર, પંચાયલ તો, રાજ્યલ  અનન કનન્ર સરકારના 
જાહનરક્ષનત્રના ઉપક્રમો અનન ગ્રાં  ઇન ટઇડ સંસ્થાઓ લસવાયલ ના પગારદારો 
અનન વનતનદારો જનનો માલસક પગાર અથવા વનતન- 
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૧. ₹.૬૦૦૦/- થી ઓછો શુન્યલ  

૨. ₹.૬૦૦૦/- અથવા તનથી વધુ પણ ₹.૯૦૦૦/- થી ઓછો ₹ ૮૦/- 

૩. ₹.૯૦૦૦/- અથવા તનથી વધુ પણ ₹.૧૨૦૦૦/- થી ઓછો ₹ ૧૫૦/- 

૪. ₹.૧૨૦૦૦/- અથવા તનથી વધુ ₹ ૨૦૦/- 

સ્પષ્ટીકરણ ૧- કોઇ મહહના લસવાયલ ની કોઇ મુદત મા ન  કોઇ પગાર અથવા 
વનતન આપવાનું હોયલ  તયલ ારન , માલસક પગાર અથવા વનતન, આ નોંધના હનતુ 
મા ન  કોઇ મહહના મા ન  આપનિ અથવા આપવાના પગાર અથવા વનતનની 
ખરનખર રકમના આધારન  ગણવામા ંઆવશન. 

 

સ્પષ્ટીકરણ ૨- કોઇ વ્યલ લક્ત કોઇ મહહનાના અંત પહનિાં પગાર અથવા 
વનતન મનળવનાર તરીકન  બંધ થાયલ , તયલ ારન  તન મહહનાનો વનરો ભરવાની તનની 
જવાબદારી પ્રમાણસર રીતન ઘ ાડવામા ંઆવશન. 

 

 વ્યિસાય િેિાનો 
િાવષજક દિ ₹. 

૨. (ક) સોિીસી રો અનન નો રી પબ્િીક સહહત કાયલ દા વ્યલ વસાયલ ીઓ ₹ ૨૦૦૦/- 

 (ખ) તબીબી સિાહકારો (કન્સલ્ ન્ ો) અનન દંત લચલકતસકો 
(ડન ન્ ીસ્ ો) સહહત તબીબી વ્યલ વસાયલ ીઓ. 

₹ ૨૦૦૦/- 

 (ગ) આકી નક ો, ટન્જીનીયલ રો, આરસીસી કન્સલ્ ન્ ો,  નક્ષ 
કન્સલ્ ન્ ો, ચા ષડષ  ટકાઉન્ ન્ ો, વીમાશાસ્ત્રીઓ અનન મનનનજમનન્  
કન્સલ્ ન્ ો સહહત  નકલનકિ અનન પ્રોફનશનિ કન્સલ્ ન્ ો. 

₹ ૨૦૦૦/- 

 

 (ઘ) વીમા અલધલનયલ મ, ૧૯૩૮(સન ૧૯૩૮ના ૪થા) હનઠળ રલજસ્ ર 
થયલ નિા અથવા િાઈસન્સ ધરાવતા ચીફ ટજન્ ો, લપ્રન્સીપિ 
ટજન્ ો, સ્પનલશયલ િ ટજન્ ો, ઇન્સ્યલ ોરન્સ ટજન્ ો અનન સવેયલ રો 
અથવા િોસ ટસનસરો. 

₹ ૨૦૦૦/- 

 (ચ) લબલ્ડીંગ કોન્ ર ાક રો લસવાયલ ના તમામ કોં ર ાક રો. ₹ ૨૦૦૦/- 

 (છ) કલમશન ટજન્ ો, દિાિો અનન ટસ્ ન  બ્રોકરો લસવાયલ ના બ્રોકરો. ₹ ૨૦૦૦/- 

 (જ) ઓ ોમોબાઈિ બ્રોકસષ  ₹ ૨૦૦૦/- 

 (ઝ)  ુર ઓપરન સષ અનન  ર ાવનિ ટજન્   ₹ ૨૦૦૦/- 

 ( ) કનબિ  ી.વી. ઓપરન સષ  ₹ ૨૦૦૦/- 

 (ઠ) હફલ્મ લવતરકો  ₹ ૨૦૦૦/- 

 (ડ) લવજ્ઞાપન ટજન્સીઓના માલિકો  ₹ ૨૦૦૦/- 

 (ઢ) ટ્યુશન ક્િાસીસ અથવા ટ્ય ુોરીયલ િ ઈન્ ીટ્યુશન્સના માલિકો  ₹ ૨૦૦૦/- 

 (ત) કોપ્યલ ુ ર લશક્ષણ તાિીમ અથવા કોપ્યલ  ુર નન વકષ  મારફત 
ઓનિાઈન ઈન્ફોમશેન અનન ડન  ા બનઝ સલવષસમા ં રોકાયલ નિી 
સંસ્થાના માલિકો અથવા સનવા પુરી પાડનારાઓ.  

₹ ૨૦૦૦/- 

 (થ) ડર ાઈવીંગ સ્કુિના માલિકો  ₹ ૨૦૦૦/- 

 (દ) મનરનજ હોિ અનન પા ી પ્િો ના માલિકો  ₹ ૨૦૦૦/- 

 (ઘ) આંગડીઆ અથવા કુરીયલ ર સનવા પુરી પાડનારા  ₹ ૨૦૦૦/- 

 (ન) હનલ્થ ક્િબ અનન મનોરંજન ક્િબના માલિકો.  ₹ ૨૦૦૦/- 

૩. (૧) વાયલ દા-સોદા (લનયલ મન) અલધલનયલ મ, ૧૯૫૨ (સનન ૧૯૫૨ના 
૭૪ મા) હનઠળ માન્યલ  થયલ નિા ટસોસીટશનનાં સભ્યલ ો.  

₹ ૨૦૦૦/- 

 (૨) સીક્યલ ોરી ી સોદા (લનયલ મન) અલધલનયલ મ, ૧૯૫૬ (સનન 
૧૯૫૬ના ૪૨મા) હનઠળ માન્યલ  થયલ નિા સ્ ોક ટક્સચનન્જ સભ્યલ ો.  

₹ ૨૦૦૦/- 



11 

 

 (૩) ઓઈિ પપો અનન સલવષસ સ્ નશનોનાં માલિકો અનન કોઈપણ તનવા 
પ ન  િનનારાઓ.૦.૦૧ થી વધ ુચો.,મી ર સુધીની લમિકત મા ન .  

₹ ૨૦૦૦/- 

 (૪) મુંબઈ દુકાન અનન સંસ્થા અલધલનયલ મ, ૧૯૪૮ (સનન ૧૯૪૮ના 
મુંબઈના ૭૯મા) મા ં વ્યલ ાખ્યલ ા કયલ ાષ પ્રમાણન િાઈસન્સ ધરાવતા 
લવદનશી દારુ વનચનારા અનન લનવાસી હો િો અનન લથયલ ન રોના 
માલિકો.  

₹ ૨૦૦૦/- 

 (૫) ચી  ફંડોનંુ સંચાિન કરતી વ્યલ લક્તઓ અથવા સંસ્થાઓ  ₹ ૨૦૦૦/- 

 (૬) બેંલકંગ લનયલ મન અલધલનયલ મ, ૧૯૪૯ (સનન ૧૯૪૯ના ૧૦મા) મા ં
વ્યલ ાખ્યલ ા કયલ ાષ પ્રમાણનની બેંલકંગ કંપનીઓ. 

₹ ૨૦૦૦/- 

 (૭) ગુજરાત સહકારી મંડળી અલધલનયલ મ, ૧૯૬૧ (૧૯૬૨ના 
ગુજરાતના ૧૦મા) હનઠળ રજીસ્ ર થયલ નિી અથવા રજીસ્ ર થયલ નિ 
હોવાનુ ંગણાતી સહકારી સોસાયલ  ીઓ. 

₹ ૨૦૦૦/- 

  (ક) કોઈપણ વ્યલ વસાયલ , વ્યલ ાપાર ધંધામા ંરોકાયલ નિી રાજ્યલ  સ્તરની 
મંડળીઓ અનન જીલ્લા સ્તરની મંડળીઓ.  

₹ ૨૦૦૦/- 

  (ખ) સહકારી સુગર ફનક્ રીઓ અનન સહકારી સ્પીનીંગ લમિો. ₹ ૨૦૦૦/- 

 (૮) ટસ્ ન  ટજન્ ો અથવા ટસ્ ન  બ્રોકસષ અથવા લબલ્ડીંગ 
કોન્ ર ાક્ રો  

₹ ૨૦૦૦/- 

 (૯) લવડીયલ ો પાિષસષ અથવા લવડીયલ ો િાઈબ્રનરી અથવા તન બન્નનના 
માલિકો અથવા તન બન્નન ભાડા પ ન  આપનિ હોયલ  તયલ ારન  તનનન ભાડા 
પ ન  રાખનાર.  

₹ ૨૦૦૦/- 

૪ કોઈપણ વ્યલ વસાયલ , વ્યલ ાપાર આવા ધંધામા ંરોકાયલ નિી ભારતીયલ  ભાગીદારી 
અલધલનયલ મ, ૧૯૩૨ (સનન ૧૯૩૨ના ૯મા) હનઠળ રલજસ્ ર થયલ નિી 
પનઢીઓ. 

₹ ૨૦૦૦/- 

૫ કારખાના અલધલનયલ મ, ૧૯૪૮ (સનન ૧૯૪૮ના ૬૩) મા ં વ્યલ ાખ્યલ ા કયલ ાષ 
પ્રમાણન કંપનીનાં ભોગવ નદારો.  

₹ ૨૦૦૦/- 

૬ મુંબઈ દુકાન અનન સંસ્થા અલધલનયલ મ, ૧૯૪૮ (સનન ૧૯૪૮ના મુંબઈના 
આશરન  પાંચથી વધુ કમષચારીઓ કામન રાખનિા હોયલ  તનવી સંસ્થાના માલિકો. 

₹ ૨૦૦૦/- 

૭ ગુજરાત મૂલ્યલ વલધષત વનરા અલધલનયલ મ, ૨૦૦૩ (સનન ૨૦૦૫ના ૧િા) મા ં
વ્યલ ાખ્યલ ાલયલ ત કયલ ાષ પ્રમાણનના વનપારીઓ, જનમના તમામ વનચાણો અથવા 
તમામ ખરીદીઓનું કૂિ વાલર્ષિ  નષ ઓવર -  

₹ ૨૦૦૦/- 

 (૧)   ₹ ૨,૫૦,૦૦૦/- થી વધુ ન હોયલ  તો  શૂન્યલ  

 (૨)   ₹ ૨,૫૦,૦૦૦/- થી વધુ હોયલ  પણ ₹ ૫,૦૦,૦૦૦/- થી વધ ુ
ન હોયલ  તો. 

₹ ૫૦૦/- 

 (૩)   ₹ ૫,૦૦,૦૦૦/- થી વધુ હોયલ  પણ ₹ ૧૦,૦૦,૦૦૦/- થી 
વધુ ન હોયલ  તો. 

₹ ૧૨૫૦/- 

 (૪)   ₹ ૧૦,૦૦,૦૦૦/- થી વધુ હોયલ  તો.  ₹ ૨૪૦૦/- 

 સ્પષ્ટીકરણ : આ નોંધના હનતુ મા ન , “વર્ષ” ટ શબ્દનો અથષ, ગુજરાત મૂલ્યલ વલધષત વનરા 
અલધલનયલ મ, ૨૦૦૩ (સનન-૨૦૦૫ ના ગુજરાતના ૧િા) ની કિમ ૨ના ખંડ(૩૬) મા ં
વ્યલ ાખ્યલ ા કયલ ાષ પ્રમાણનનું વર્ષ ટવો થશન. 

 

૮ મો ર વાહન અલધલનયલ મ, ૧૯૮૮(સનન ૧૯૮૮ના ૫૯મા) હનઠળ ભાડાની 
અથવા બદિાની રકમ િઈનન વપરાતા અથવા વાપરવા મા ન  અનુકુળ બનાવનિા 

 ર ાન્સપો ષ  વાહનો, બસો,  નક્ષીઓ,  રકો અથવા ત્રણ પૈંડાવાળા મો ર વાહનોની 

પરમી  ધરાવતી હોયલ  તયલ ારન . 

₹ ૨૦૦૦/- 
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 સ્પષ્ટીકરણ :- ટકજ કુ ંુબના સભ્યલ ો તરીકન  સાથન રહનતી અનન અિગ 
પરમી ો ધરાવતી વ્યલ લક્તઓ, આ નોંધના હનતુઓ મા ન  ટક જ વ્યલ લક્ત 
તરીકન  ગણાશન.  

 

૯ મુંબઈ નાણાંની ધીરધાર કરનારાઓ બાબતના અલધલનયલ મ,૧૯૪૬ 
કરનારાઓ (સનન ૧૯૪૭ના ૩૧મા) હનઠળ િાયલ સન્સ આપનિા નાણાંની 
ધીરધાર  

₹ ૨૦૦૦/- 

૧૦ આગળની કોઈ નોંધમા ંઉલ્લનખનિી ન હોયલ  તનવી, વ્યલ વસાયલ , વ્યલ ાપાર, ધંધો 
અથવા રોજગાર કરતી અનન કિમ ૩ની પન ા કિમ(૨) ના ચોથા પરંતુક 
હનઠળ જનના સંબંધમાં જાહનરનામું બહાર પાડન િંુ હોયલ  તનવી વ્યલ લક્તઓ.  

₹ ૨૦૦૦/- 

 
 

 

 
વડોદરા.                    સહી. અજયલ   ભાદૂ (IAS) 

તા.૧૬.૦૩.૨૦૧૯                                                                    યલ ુલનલસપિ કલમશનર  
                                                                  મહાનગરપાલિકા  
                                                                       વડોદરા.  
 

 

 

 

 

નકિ રવાના :      

શ્રી...................................................................................તરફ  
જાણ તથા અમિ થવા સારૂ.   
 

 

 

                                                                                   ચીફ ટકાઉન્ ન્   
      

   


