
કર દર રરત્ર(1) 
 

              લડોદયા ભશાનગયાલરકા 
 હશવાફી ળાખા 

                   તા. ૨૭-૦૪-૨૧..૨૦૨૧.  
રરત્ર ંક :  ૩/૨૦૨૧-૨૨. 

 

 ધી ગુજયાત પ્રોલીન્ ળીમર  મલુનલવર કોેયનળન ટક  ૧૯૪૯ના ધોયણ અનુવાય  
વનન ૨૦૨૧-૨૨ ભા ન  કયલનયા ભા ન  કલભળનયશ્રી ટ વુચલનર કય દયની દયખાસ્ત નીચન જણાલનર પનયપાય વશ 
ભંજૂય કયી અભરભાં  ભુકલાભા ંઆલન છન. 

 
 અકારણી  : 
 

 કર દર       
 લડોદયા ભશાનગય ાલરકા દ્વાયા ક્ષનત્રપ અધાહયત આકાયણી ધ્ધલતનો અભર વનન 
૨૦૦૩-૦૪ ના લષથી કયલાભાં આલનર છન  જનના અભરીકયણ ધી જી. ી. ટભ. વી. ટક્  ૧૯૪૯ 
ની કરભ ૧૪૧(ફી) ની જોગલાઈ અનવુાય શારભાં વાભાન્મ કયના દય, યશનણાંક લભરકત ભા ન  પ્રલત 
ચો. ભી. દીઠ ₹ ૧૬/- તથા યશનણાંક લવલામની લભરકત ભા ન   પ્રલત ચો. ભી. દીઠ ₹ ૩૦/- છન. જન 
અન્મ ફાફતો વશ વનન ૨૦૨૧-૨૨ ના લષ ભા ન  મથાલત યાખલાભાં આલન છન.  

 

 ાણી કર  
રરશિષ્ ટ ક 

 

ધી ગુજયાત પ્રોલલઝનર  મુલનલવર કોેયનળન ટક , ૧૯૪૯ ની કરભ ૪૫૫(૧) અંતગષત 
અનુવલચ “ક” ના પ્રકયણ ૮ અંતગષત કરભ ૧૪૧ ટટ(ટ) અનુવાયના કાે  ટહયમા આધાહયત 
રઘુત્તભ ાણી કયની લડોદયા મુલનલવર કોેયનળનની દયખાસ્તનન ભંજૂયી આલાભાં આલનરી છન. 

 

ળશનયભાં આલનરી યશનણાંક ઇભાયતો ભા ન  વાભાન્મ કયના ૩૦% (ત્રીવ  કા) તનભનજ યશનણાંક 
લવલામની ઇભાયતો ભા ન  ાણી કય, વાભાન્મ કયના ૪૦%  (ચારીવ  કા) પ્રભાણન રનલાભાં આલળન. 

 

યંતુ જન લભલ્કતો ાણી કનનકળન વાથન જોડામનરી શળન તનલી લભલ્કતો ભા ન  નીચન જણાવ્મા ભુજફ 
ાણી કયની ઓછાભાં ઓછી યકભ ભંજૂય કયલાની બરાભણ નન યાજ્મ વયકાય શ્રી ટ ભંજૂયી આનરી  
છન. જન ૨૦૨૧-૨૨ ના લષ ભા ન  મથાલત યાખલાભાં આલન છન.  

 

.
નં. 

શિકતનો પ્રકાર 
િીનીિિ(ઘુત્તિ) 

ાણી કર ₹ 

 તિાિ પ્રકારની રહેણાંક શિલ્કતો િાટે  

૧ ૧ તભાભ પ્રકાયના ઝુંડા, ચારી અનન ૩૦.૦૦ ચો. ભી. વુધીની 
લભરક્તો ભા ન  

₹ ૮૫૦ 

 ૨ ૩૦.૦૧ થી ૫૦.૦૦ ચો. ભી. વુધીની લભરક્તો ભા ન  ₹ ૧૦૦૦ 

 ૩ ૫૦.૦૧ થી ૧૦૦.૦૦ ચો. ભી. વુધીની લભરક્તો ભા ન  ₹ ૧૨૦૦ 

 ૪ ૧૦૦.૦૧ થી લધુ ચો. ભી. વુધીની લભરક્તો ભા ન  ₹ ૧૫૦૦ 

૨ તિાિ પ્રકારની શફનરહેણાકં શિલ્કતો િાટે  

 ૧ ૦.૦૦ થી ૩૦.૦૦ ચો. ભી. વુધીની લભરક્તો ભા ન  ₹ ૧૦૬૩ 

 ૨ ૩૦.૦૧ થી ૭૦.૦૦ ચો. ભી. વુધીની લભરક્તો ભા ન  ₹ ૨૦૦૦ 
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 ૩ ૭૦.૦૧ થી લધુ ચો. ભી. વુધીની લભલ્કતો ભા ન  ₹ ૩૦૦૦ 

૩ તિાિ પ્રકારની ઔઘોશિક શિક્તો િાટે  

 ૧ ૦.૦૦ થી ૩૦.૦૦ ચો. ભી. વુધીની લભરક્તો ભા ન  ₹ ૧૫૦૦ 

 ૨ ૩૦.૦૧ થી ૭૦.૦૦ ચો. ભી. વુધીની લભરક્તો ભા ન  ₹ ૨૫૦૦ 

 ૩ ૭૦.૦૧ થી લધુ ચો. ભી. વુધીની લભલ્કતો ભા ન  ₹ ૩૦૦૦ 
  

યંતુ જો,  જ ન તન લભક્લ્કતભાં ૧ ૨⁄  ઇંચ ઉયાંતનું ાણી કનનક્ળન આલાભાં આલનર શળન તો ાણી 
કય નીચન જણાલનર લોલ્મુભન ર ીક ધ્ધલત ભુજફના ગુણાંકભાં ગણલાભાં આલળન. 

 

ાણી કનેક્િનની 
સાઆઝ 

વોલ્યુિેટર ીક ધ્ધશત િુજફના િુણાંકની િણત્રી 

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 
 

યંતુ ટા ષભનન્ , ફશુભાી ભકાનો ભાં આનર ાણી કનનકળન ના ાણી કય ની યકભ ઉયોક્ત 
ગણત્રી પ્રભાણન ગણતાં જન તન લભલ્કતના કુર મુની  વાથન બાગાકાય કયતાં જો પ્રલત મુલન  ાણી કય 
ની યકભ ઓછી થતી શળન તો, ભીનીભભ ાણી કયની યકભ ભુજફ લવુર કયલાભાં આલળન. 
 

યંતુ જો લભલ્કત ધાયક ૧/૨” ઉયાંતનંુ ાણી કનનક્ળનભાં લધાયો કન  ધ ાડો કયાલળન તો તનલા 
લકસ્વાભાં જન તન ાણી કનનક્ળનની વાઈઝની લોલ્મુભન ર ીક ગણત્રી ભુજફ ગણલાભાં આલળન અનન તન 
ભુજ્ફ ાણી કય લવુર કયલાનો અલધકાય કોેયનળનનન યશનળન. 
 

ઉયોક્ત લલગતોનન ફાધ આવ્મા લવલામ કોેયનળન કોઇણ લભલ્કત ધાયકનન  ભી ય થી ાણી 
કનનકળન પાલળન (જો લભલ્કત ધાયકની ભાંગણી અધાયન  અથલા તન લવલામ) તો તનલા વંજોગોભાં 
લયાળ ભુજફ નક્કી થનાય ચાજષ આધાયન  તનભજ ઠયાલનર ળયતો નન આધીન ાણીનો ચાજષ 
કોેયનળન લવૂર કયી ળકળન. 
 

 ાણી ચાજજ : 
 

ધી ફી.ી.ટભ.વી. ટક્  ૧૯૪૯ ની કરભ ૧૪૧ ટ ટ (ટ) ભુજફ ાણી કય દાખર કયલાનો લનણષમ 

રનલાભાં આલનરો છન જ નના અનુવંધાનન વયકાયશ્રી તયપથી આનર ભંજૂયી અનુવાય રઘુતભ દય ભુજફ ાણી 
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કય લવુર કયલાભાં આલળન જ્માયન  યશનણાંક લવલામની ઇભાયતો, ઔદ્યોલગક લયાળ ભા નની લભરકતો અનન 

કોરનજ, શોસ્ નર, ળાા, ફારભંહદય, ધભષ સ્થાનો, અનાથ આશ્રભ લલગનયન  ભા ન , આલી લભરકતો જન ાણી 

કનનક્ળન વાથન જોડામનરી શોમ તનલી લભરકતો ભા ન  ાણી ચાજષ નીચન દળાષલનર ધોયણન મથાલત યાખલાભા ં

આલન છન 
અ.નં. કનનક્ળનની 

વાઇઝ 

ફારભંહદય, 
ધભષળાા, 
દનલસ્થાન, 

અનાથાશ્રભ લલગનયન  

ભા ન  (યકભ ₹) 

કોરનજ, શોસ્ નર, 
ળાાઓલલગનયન  

ભા ન  (યકભ ₹) 

લફનયશનણાંક 
(ઔદ્યોલગક 

શનતુઓ લવલામ) 
લયાળ ભા ન  

(યકભ ₹) 

ઔદ્યોલગક 
લયાળ ભા ન  

(યકભ ₹) 

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 ૧૪૦૪૦૦ ૧૭૫૫૦૦ ૨૮૮૦૦૦ ૫૭૬૦૦૦ 

૭ ૪” ૨૪૯૬૦૦ ૩૧૨૦૦૦ ૫૧૨૦૦૦ 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 
 

વનન ૨૦૧૯-૨૦ થી ળશનયભાં આલનર તભાભ લફનયશનણાંક કોભળીમર ઔદ્યોલગક લભરકતો ભા ન  
૩ ૪⁄ “ અનન તનનાથી ભો ી વાઇઝના ાણી કનનક્ળનો ય લો ય ભી ય ફનવાડી ભશાનગયારીકા 
દ્વાયા લનમત કયનર નીચન દળાષવ્મા ભુજફના દયો લવુરલાભાં આલળન. 

 
 

પ્રશતિાસ ાણીનો વરાિ કોિિીય કનેક્િનો િાટેના ૧૦૦૦ ીટર દીઠના રેટ(રૂ.િાં) 

શફન રહેણાંક (ઔદ્યોશિક હેતુ 
શસવાય) વરાિ િાટે 

ઔદ્યોશિક વરાિ િાટે 

૧.૦૦ થી ૨૦ લક.રી.વુધી પ્રલત 
ભાવ 

૧૩.૫૦ ૩૬ 

૨૦.૦૧ લક.રી. થી ૩૦ લક.રી. ૧૫.૦૦ ૪૦ 

૩૦.૦૧ લક.રી. થી ૪૫ લક.રી. ૧૯.૫૦ ૫૦ 

૪૫.૦૧  લક.લર. થી ૬૦ લક.રી. ૨૨.૫૦ ૫૫ 

૬૦.૦૧ લક.રી. થી ૯૦ લક.રી. ૨૪.૦૦ ૬૦ 

૯૦.૦૧ લક.રી. થી લધુ ૨૫.૫૦ ૬૫ 

  

યંતુ જો યશનણાંક લવલામની ઉય જણાવ્મા પ્રભાણન ની લભલ્કતના ાણી ચાજષ ની યકભ તથા ાણી 
કય ની  કાલાયી ભુજફ થતી કય ની યકભ, ત્રણ ૈકી જન લધુ થતી શળન તન કય ચાજષ લવૂર કયલાભાં 
આલળન. 
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 વોટર  િીટર ોીસી: 
 

ાણી ુયલઠા પ્રોજનક્  દ્વાયા તા.૨૬-૦૩-૨૦૧૮ ના યોજ લો ય ભી ય ોરીવી ભંજૂયી ભા નની 
ુયલણી દયખાસ્ત સ્થામી વલભલત વભક્ષ યજૂ કયતા સ્થા.વ.ઠયાલ અંક : ૭૩, તા.૧૭-૦૫-૧૮ થી 
આખયી લનણષમ ભા ન  વાભાન્મ વબાભાં વાદય કયલાભાં આલનર છન. આ ોરીવી નો વંૂણષણન 
અભર વાભાન્મ વબાના ઠયાલ ફાદ જ કયલાનો યશનળન. 

 

 વડોદરા િહેરની હદ ફહાર અે શફન રહેણાંક હેતુ િાટેના ાણી કનેક્િનો ંિનેો દર: 
 

શદ ફશાયના લફન યશનણાંક શનતુ ભા નના કનનકળનો ભા નના ાણીના દયો ળશનયભાં ના ધંધાકીમ શનતુ 
અંગન ના કનનકળનો ભા નના વૂલચત ાણીના દયો ના ત્રણ ગણા રનલાનુ શારનુ ધોયણ ચારુ યાખલા 
અલબપ્રામ છન તનભજ શદ ફશાય આલનર કોરનજ, શોસ્ નર, ળાાઓ, ફારભંહદય, ધભષળાા, દનલસ્થાન, 
અનાથાશ્રભોનન અામનરા કનનક્ળનો ભા નના ાણીના દયો ળશનયભાં ના આલી વંસ્થા ઓ અંગન ના 
કનનક્ળનો ભા નના ાણીના દયોના દોઢ ગણા રનખન રનલાનુ શારનુ ધોયણ મથાલત યાખલાભાં આલન છન 
 

 વડોદરા િહેર હદ ફહાર ાયે ાણી કનેક્િન િાટે: 
 

લડોદયા ળશનય શદ ફશાય આનર યશનણાંક શનતુ ભા ન  ાણી કનનક્ળન ના દય: 
 

કનેક્િન સાઆઝ િીનીિિ ચાજજની રકિ 

૧/૨” ૨૬૦૦ 
 

૧ ૨⁄   થી લધુની વાઇઝ ભા ન  ઉય જણાલનર લોલ્મુભન ર ીક ધ્ધલતના ગુણાંકભાં થતી યકભ ભુજફ 
ાણી ચાજષ લવુર કયલાભાં આલળન. 

 

 વડોદરા િહેરની હદ ફહાર અવે રહેણાંક શસવાયના હેત ુિાટેના કનેક્િનના દર: 
 

લડોદયા ળશનય ની શદ ફશાય આનર લફન યશનણાંક શનતુ લવલામના શનતુ ભા નના  કનનક્ળન નો દય, 
ળશનયભાં યશનણાંક લવલામની ઇભાયતો ભા નના દય ના ત્રણ  ગણા રનખન લવૂર કયલાભાં આલળન. 

 

 કન્ઝરવન્સી ને સુરેઝ ટેક્ષઃ 
 

 ળશનયી લલકાવ અનન ળશનયી ગૃશ લનભાષણ લલબાગના ઠયાલ ક્રભાંક: લભન/૮૦૨૦૦૭/૪૪૨૪/ી              
તા.૧૬-૫-૨૦૦૮ થી કન્ ઝયલન્ વી અનન વઅુયનજ  નક્ષના દયોનન વયકાય શ્રી ની ભંજુયી ભનર છન. 

 

ગુજયાત ટક્  નં.૨/૨૦૦૭ ની કરભ ૧૪૧ ટટ (ફી) અન્ લમન કન્ ઝયલન્ વી અનન વુઅયનઝ  નક્ષ 
નીચન ભુજફના ધોયણોટ રનલા ભંજુયી ભનર છન. આ દયો ૨૦૨૧-૨૨ ના લષ ભા ન  મથાલત 
યાખલાભાં આલન છન 
 

.નં કન્ ઝરવન્ સી ને સુરેઝ ટેક્ષ ાત્ર શિલ્ કત સાિાન્ય કર ર 
ટકાવારી 

૧. ઝુંડા લાલષક ઓછાભાં 

ઓછા દય 

૨. ૨૫ ભી ય વુધીના યશનઠાણની લભલ્ કત અનન ચારી ૧૫ % 

૩. ઉત્ ાદન તનભજ ઓધિલગક શનતુ ભા ન  ઇભાયત, ફનન્ ક, ન ર ોરડીઝર ં, ગનવ સ્  નળન, યાજમ 
વયકાય કન ન્ ર વયકાયની ઓપીવ, કોભળીમર ઓહપવ, ભોફાઇર પોન  ાલય, નજય ટન્  નના, 
ડીળ ટન્  નના, તદઉયાંત તભાભ પ્રકાયની દુકાન, તભાભ પ્રકાયના ભાકે , ગોડાઉન, 
લનયશાઉવીવ, તભાભ પ્રકાયની શો નર, યન સ્  ોયન   , વલલષવ સ્  નળન, ગનયનજ, ળોમ,ભ, શનલ્ થ વનન્  ય, 

૩૫% 
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જી નનળીમભ, તભાભ પ્રકાયના યુશુળન કરાવીવ,  રનનગ ગ અનન લોકનળનર ગાઇડન્ વ વંસ્ થાઓ, 
આનંદપ્રભોદ અનન ભનોયંજનના શનતુ ભા ન  લયાતી ઇભાયત, ભનયનજ શોર, કો મુની ી શોર, લાડી, 
ા ી પ્ રો , કરફ પ્ રો , પ્રદળષન ભનદાન, લવનનભાગૃશ, કરફ શાઉવ, ભલ્  ીપ્ રનક્ષ થીમન ય, 

ઓન ટય થીમન ય, જીભખાના, સ્ ો ષવ સ્  નડીમભ લલગનયન  

૪. ૨૫ ભી યથી લધુ ક્ષનત્રપલાા યશનઠાણની લભલ્ કત અનન ઉય ાણણાવ્ મા લવલામની લફન 
યશનઠાણની તભાભ લભલ્ કત 

૨૫ % 

 

૫. ઓછાભાં ઓછા લાલષક દય (ટક ભાં લનહદષષ્ટ કમાષ ભુજફ) ₹ ૨૪ 

 

વડોદરા િહેરની હદ ફહાર ાયેા ડરેનેજ કનેકિનો ઈર ેવાાત્ર કન્ ઝરવન્ સી સુરેઝ ટેક્ષ 
ંિેનુ ંધોરણઃ 

 

ભશાનગયાલરકા શદ ફશાયના ભકાનો ભા ન  ડરન નનજ કનનકળન ભા ન  ડરન નનજ કનનકળન દીઠ લાલષક  
₹ ૧૦૦૦/- રનખન કન્ ઝયલન્ વી  નક્ષનંુ ધોયણ ગ્રાહ્ય યાખલા અલબપ્રામ છન. ફશુભાી ભકાનોનાં 
કનવભાં દય મુની  દીઠ ચાજષ ગણલાનું ધોયણ મથાલત યાખલાભાં આલન છન. 
 

હદ ફહારના શફનઘરિથ થું ડરેનેજ કનેકિનો ંિનેું ધોરણઃ 
 

 મલુનલવર શદ ફશાયના લફન ઘયગથ થું ભકાનો ભા ન  પ્રલત કનનકળન દીઠ લાલષક શારના દયન  ₹ 
૩૫૦૦/- રનખન કન્ ઝયલન્ વી  નક્ષનંુ ધોયણ મથાલત યાખલાભાં આલન છન. 

 

  વડોદરા િહેરીની હદ ફહારના સંસ્ થાકીય હેતુ ડરેનેજ કનકેિનો ંિનેું ધોરણઃ 
 

શદ ફશાયના વંસ્ થાકીમ શનતુ ડરન નનજ કનનકળનો ભા નના દયો પ્રલત કનનકળન દીઠ શારના દયન  ₹ 
૫૦૦૦/- રનખન રનલાનું ધોયણ મથાલત યાખલાભાં આલન છન. 
 

 પાયર ટેક્ષ : 
 

ળશનયી લલકાવ અનન ળશનયી ગૃશ લનભાષણ લલબાગના તા. ૧૬-૭-૦૫ ના ઠયાલ ક્રભાંક : લભન-
૮૦૨૦૦૦-૫૦૭૪- ી. થી પામય  નક્ષના લનમભોની ભંજુયી ભનર છન. 
વનન ૨૦૨૧-૨૨ ના લષ ભા ન  પામય  નક્ષના દય નીચન જણાવ્ મા ભુજફના દયન  મથાલત યાખલાભાં 
આલન છન.  

 

.નં. શવિત દર÷ 

૧. પનક યીની ઇભાયતો અનન જભીન તનભજ અન્ મ લભરક્ત અનન જભીનો કન  જ ન ઔદ્યોલગક શનતુ 
ભા ન  લયાતી શોમ 

વાભાન્મ કયના ૫% 

 

૨. શાઇયાઇઝ ઇભાયતો કન  જ નની ઉંચાઇ ૧૮ ભી યથી લધુ શોમ તનલી જભીન અનન ઇભાયતો વાભાન્મ કયના ૭% 

 

 

 શિક્ ાણ ઈકર (સરચાજજ) : 
 

તા.૧૬ ભાચષ, ૨૦૦૬ના ગજુયાત યાજ્મ ત્ર (અવાધાયણ)ના પ્રલવધ્ધ થમનરા વનન ૨૦૦૬ના 
ગુજયાત લલધનમક ક્રભાંક-૧૩ અનુવાય લળક્ષણ ઉકય (વયચાજષ) લવૂર કયલાનંુ ઠયાલનરંુ છન. લળક્ષણ 
ઉકય (વય ચાજષ)ની ગણતયી નીચન ભુજફ કયલાની છન. તન ભુજફ ૨૦૨૧-૨૨ ના લષ ભા ન  શારનંુ 
ધોયણ મથાલત યાખલાભાં આલન છન. 
 

 ૧) ક. કોઇ ભકાન અથલા જભીનનો યશનણાંકના શનતુ ભા ન  અથલા લનાય,  
લાલણજ્મ અથલા ઉદ્યોગ અથલા વ્મલવામ અથલા ધંધો ચરાલલા લવલામના કોઇ શનતુથી 
ઉમોગ થતો શોમ ત્માયન  – 
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  ૧)  વાભાન્મ કય ફવો મ,લમા કયતાં લધાયન  શોમ ણ ાંચવો મ,લમા કયતાં લધાયન  ન શોમ, તો 
વાભાન્મ કયના ાંચ  કાના દયન . 

  ૨)  વાભાન્મ કય ાંચવો મ,લમા કયતાં લધાયન  શોમ ણ ત્રણ શાણય મ,લમા કયતાં લધાયન  ન 
શોમ, તો વાભાન્મ કયના દળ  કાના દયન . 

  ૩) વાભાન્મ કય ત્રણ શાણય મ,લમા કયતાં લધાયન  શોમ, તો વાભાન્મ કયના ંદય  કા ના દયન . 
 

 ૧) ખ. કોઇ ભકાન અથલા જભીનનો લનાય, લાલણજ્મ અથલા ઉદ્યોગના અથલા વ્મલવામ અથલા 
ધંધો કયલાનો શનતુ ભા ન  ઉમોગ થતો શોમ ત્ માયન   

                ૧)  વાભાન્મ કય ફવો મ,લમા કયતાં લધાયન  શોમ ણ ાંચવો મ,લમા કયતાં લધાયન  ન શોમ, તો 
વાભાન્મ કયના દવ  કાના દયન . 

                  ૨) વાભાન્મ કય ાંચવો મ,લમા કયતાં લધાયન  શોમ ણ ત્રણ શાણય મ,લમા કયતાં લધાયન  ન 
શોમ,     તો  વાભાન્મ કયના લીવ  કાના દયન . 

                 ૩) વાભાન્મ કય ત્રણ શાણય મ,લમા કયતાં લધાયન  શોમ, તો વાભાન્મ કયના ત્રીવ  કાના દયન . 
 

           ૨)    કોઇ જભીન, ભકાન,  ૅનાભનન્  અથલા ભકાનના બાગ ઉય અરગ વાભાન્મ કય આકાયલાભાં 
આવ્મો શોમ, ણ ન ા કરભ (૧) ભાં જણાલનરા ફન અથલા લઘાયન  શનતુઓ ભા ન  ટકી વાથન 
ઉ૫મોગભાં રનલાતા શોમ ત્માયન  આ કરભ શનઠનો વયચાજષ તન જભીન, ભકાન,  નનાભનન્   
અથલા ભકાનના બાગ જન શનતુઓ ભા ન  ઉ૫મોગભા ંરનલાતા શોમ તન ૈકી કોઇ શનતુઓ વંફંઘભાં 
રાગુ ૫ડતા ઉંચા દયન  રનલાનો યશનળન. 

 

 સપાઆ ચાજજ : 
 

બાયત વયકાયશ્રી ના માષલયણ ાણલણી અલધલનમભના પ્રકયણ-૨૫ ના પકયા ક્રભાંક ૫.૩.૪.૨૫ 
ભાં કોસ્  યીકલયી  અનન ૪.૩.૪ રનલી ઓપ વનની નળન  નક્ષ ભી  ટડ કોસ્  ઓપ વોરીડ લનસ્  
ભનનનજભનન્  વલલષવીઝ અંતગષત વોરીડ લનસ્ ની જન વલલષવ ુયી ાડલાભાં આલન છન. વદય લનમભ 
અંતગષત વનન ૨૦૨૧-૨૨ ના લષ ભા ન  વપાઇ ચાજષ નીચન ભુજફના ધોયણન મથાલત યાખલાભાં આલન 
છન. 

સપાઇ ચાજજ હાનો દર 
૧. યશનણાંક લભરક્તો 

ભા ન 
  

(૧) ૫૦.૦૦ ચો.ભી. થી ઓછુ 

ભા ધયાલતી લભરકત ભા ન   
(૨) ૫૦.૦૧ થી ૧૦૦.૦૦ 
ચો.ભી. વુધીનું ભા ધયાલતી 

લભરકત ભા ન    
(૩) ૧૦૦.૦૧ થી લધુ  ભા 

ધયાલતી લભરકત ભા ન  

₹ ૨૫૦  
 
 

₹ ૫૦૦ 

 
₹ ૭૫૦ 

૨ યશનણાંક લવલામની 

લભરક્તો ભા ન    

૧) ૫૦.૦૦ ચો.ભી. થી ઓછુ 

ભા ધયાલતી લભરકત ભા ન   
(૨) ૫૦.૦૧ થી ૧૦૦.૦૦ 

ચો.ભી. વુધીનું ભા ધયાલતી 

લભરકત ભા ન   
(૩) ૧૦૦.૦૧ થી લધુ  ભા 
ધયાલતી લભરકત ભા ન  

₹ ૧૦૦૦ અથલા વાભાન્મ કયના 

૧૦% ફન ભાંથી જન લધુ થામ તન 
₹ ૧૮૦૦ અથલા વાભાન્મ કયના 

૧૦% ફન ભાંથી જન લધુ થામ તન 
 
₹ ૨૫૦૦ અથલા વાભાન્મ કયના 

૧૦% ફન ભાંથી જન લધુ થામ તન 

 

 



કર દર રરત્ર(7) 
 

 રદવાફત્તી વેરો  : 
 

લડોદયા ભશાનગય ાલરકાના શદ લલસ્તાયભાં આલનર ઇભાયતો અનન લભલ્કતો ઉય રાઇ ગ ગ  નક્ષ 
નાખલાં કયલાભાં આલનરી દયખાસ્તનન વભગ્ર વબા ઠયાલ અંક ૩૪૨/ તા. ૧૯-૨-૨૦૦૩ થી 
ભંજુયી ભનરી છન  વદય ભંજુયી અન્લમન રાઇ ગ ગ  નક્ષ નાખલા અંગન યાજ્મ વયકાયશ્રીનન દયખાસ્ત 
કયલાભાં આલનરી જનનન વયકાયશ્રીના ળ. લલ. અનન ળ. ગૃ. લલ. ઠયાલ અંક લભન 
૮૦૨૦૦૩/૧૮૭૩/ી. તા. ૨૫-૯-૨૦૦૩ થી ભંજુયી ભનરી છન. વદય ભંજુયીભાં “રાઇ ગ ગ 
 નક્ષ” ના ફદરન “હદલાફત્તી લનયો” (સ્ ર ી  રાઇ   નક્ષ) ટ ભતરફના વુધાયા વહશત મુલનલવર 
કોેયનળનની દયખાસ્તનન કાભચરાઉ ભંજુયી ભનરી છન. 
  
વદય ભંજુયી આધાયન  લડોદયા ભશાનગય ાલરકા શદભાં આલનર ઇભાયતો અનન  લભકલ્કતો ઉય 
હદલાફત્તી લનયો નાંખલા અંગનના લનમભોનન વભગ્ર વબા. ઠયાલ અંક ૨૨૩/તા. ૨૦-૩-૧૩ થી 
ભંજુયી ભનરી વદય ભંજુયી આધાયન  ધી જી.ી. ટભ. વી. ટક્ ની કરભ ૪૫૫ (૧) ભુજ્ફ ાણશનય 
નો ીવ પ્રલવધ્ધ કયી લાંધાવુચનો ભંગાલલાભાં આલનરા શતા અનન  વદય લાંધા વુચનો ઉય આખયી 
લનણષમ કયલા અંગનની દયખાસ્ત ભુક./વંકરન/આકાયણી/ટવ./જી.ફી/૨૫/૨૦૧૩-૧૪  તા. 
૧૦-૦૪-૨૦૧૩ થી યજુ કયલાભાં આલનરી  છન. જનના લાંધા વુચનો ની વુનાલણી ખાવ વભીતી 
દ્વાયા કયલાભાં આલનરી છન   યંતુ તન અંગનનો ઠયાલ અલનણીત છન. જનનો લનણષમ થમન યાજ્મ 
વયકાયશ્રીની છનલ ની ભજુંયી ભનલી અભરીકૃત કયલાભાં આલળન. 
 

 વાહન ઈરનો કર (અજીવન વાહન કર): 

 

આજીલન લાશન કય શાર ધી જી.ી.ટભ.વી ટક  ૧૯૪૯ શનઠ લવુર કયલાભાં આલન છન. તન વનન 
 ૨૦૨૧-૨૨ ના લષ ભા ન  નીચન ભુજફના શારના દય મથાલત યાખલાભાં આલન છન. 

 

 

.નં. શવિત દર 

૧. સ્કુ ય, ભો ય વામકર, અનન રીચક્રી લાશનો (ફન યી 
ઓયન નડ વહશત) 

ફનઝીક પ્રાઇઝના ૧.૨૫% 

૨. ઓ ોયીક્ષા ફનઝીક પ્રાઇઝના ૧.૫૦% 

૩. રોડગ ગ યીક્ષા ફનઝીક પ્રાઇઝના ૧.૫૦% 

૪. ભો યકાય તથા જી ભા ન  (ફનઝીક પ્રાઇઝ)  

 (ટ)  ₹÷. ૨,૯૯,૯૯૯ વુધી ફનઝીક પ્રાઇઝના ૧.૨૫% 

 (ફી) ₹÷. ૩,૦૦,૦૦૦  થી ૪,૯૯,૯૯૯ વુધી  ફનઝીક પ્રાઇઝના ૧.૭૫% 

 (વી)÷ ₹. ૫,૦૦,૦૦૦ થી ૯,૯૯,૯૯૯ વુધી ફનઝીક પ્રાઇઝના ૨.૦૦% 

 (ડી)  ₹÷. ૧૦,૦૦,૦૦૦ થી ૨૪,૯૯,૯૯૯ વુધી ફનઝીક પ્રાઇઝના ૨.૨૫% 

 (ઇ)  ₹.  ૨૫,૦૦,૦૦૦ થી ઉય÷ ફનઝીક પ્રાઇઝના ૨.૫૦% 

૫. ભન ાડોય, ભીનીફવ ફનઝીક પ્રાઇઝના ૧.૫૦% 

૬.  રક તથા ભો ી ફવ (તભાભ પ્રકાયની) તથા અન્મ તભાભ 
પ્રકાયના લાશનો જનનો વભાલનળ અનુક્રભ નં. ૧ થી ૫ ભાં ના 
શોમ 

ફનઝીક પ્રાઇઝના ૧.૫૦% 

  

આ ઉયાંત લાશન દીઠ  ોકન ₹. ૧૦૦/- લવૂર કયલાનું મથાલત યાખલાભાં આલન છન. 

 



કર દર રરત્ર(8) 
 

 થીયટેર ટેક્ષ : 
 

 ગુજયાત વયકાયના ંચામત અનન આયોગ્મ ખાતાના ઠયાલ અંક – ફી.ટભ.વી/૪૪૭૪/૨૦૮૬/ી./   
/તા.૨૧-૩-૧૯૭૫ થી ભજુંય કયનરા થીમન ય  નક્ષ અગંનના લનમભો ભુજફ અનન ગુજયાત વયકાયનાં 
ંચામત શાઉવગ ગ અનન અફષન ડનલરભનન્ ના ઠયાલ અંક-ફી.ી.ટભ.વી./૪૪૭૬/૪૫૭૬ /ી. 
/તા.૧૨-૦૮-૧૯૭૬ અનન ફી.ી.ટભ.વી./૪૪૭૬/૬૫૬૭/ી. તા.૧૮-૧૦-૧૯૭૬ થી 
લી.ટભ.ટન./૧૯૭૯/૭૧૫૧/ી./તા.૨૭-૧૨-૧૯૭૯ થી ભંજુય કમાષ પ્રભાણન તનભજ ળશનયી 
લલકાવ અનન ળશનયી ગૃશ લનભાષણ લલબાગ ઠયાલ ક્રભાંક : જીટપવી ૧૧૨૦૦૦/૨૫૦૫/૨/તા.૯-
૨-૨૦૦૧ અનવુાય તનભજ વ.વ.ઠ.અંક: ૧૪૯/તા. ૧૭-૮-૨૦૦૧ ભજુફ વનન ૨૦૨૧-૨૨ ના 
લષ ભા ન  મથાલત યાખલાભાં આલન છન. 

 

 ાકીંિચાજજ: 
 

ાકીંગ ચાજષ(જભીન લાય યલાના પી) બાયન  લાશનો ( રક,  રનરય, રક્ઝયી ફવ લલગનયન ) લાલષક ₹÷. 
૧૦૦૦/- પ્રલત લાશન હદઠ ચાજષ રનલાભાં આલન છન  તન મથાલત યાખલાભાં આલન છન. તન લવલામના 
લાશનો ઉય ચાજષ રનલાનો નથી. 

 

 વ્ યવસાય વેરો :  
 

 લડોદયા ભશાનગયાલરકાની શદભાં વ્મલવામ કયતાં નીચન જણાલનર હયલળષ્ટ ભુજફના 
વ્મલવામકાયો તથા હયલળષ્ટ-૧ ની ટન્ ર ી-૧ ભાં દળાષલનર લનતનદાયો ૈકી કનન્ર વયકાય, યાજ્મ 
વયકાય, ંચામત, કનન્ ોનભેંન્  લલસ્તાય તથા ાણશનય વાશવના ટકભના લનતનદાય લવલામના 
લનતનદાયોટ બયલાાત્ર વ્મલવામ લનયો લવુર કયલાની વત્તા યાજ્મ વયકાયશ્રી તયપથી તથા 
નો ીપીકનળન નં. GHN(૯) PFT૨૦૦૮S.૨(aa)(૧)TH તા.૧-૪-૨૦૦૮ થી લડોદયા 
ભશાનગયાલરકાનન વુપ્રત કયલાભાં આલનરી છન. તનભજ કામદાની જોગલાઈ અનુવાય રઘુતભ અનન 
ભશત્તભ દયની ભમાષદા ભુજફ દય નક્કી કયલાની વત્તાઓ વુપ્રત થમનરી છન. 
વનન ૨૦૨૧-૨૨ ના લષ ભા ન  વ્મલવામ લનયાના દય નીચન જણાલનર અનુવુલચ-૧ ભુજફ શારના દયન 
મથાલત યાખલાભાં આલન છન. 

અનુવૂલચ - ૧ 

[જુઓ કરભ ૩ અનન કરભ ૫ની ન ા કરભ(૩)] 
વ્મલવામ, વ્માાય, ધંધો અનન યોજગાય ઉયના લનયાનો દય. 

.નં. વ્યશક્તઓનો વિજ Ç 
વ્યવસાય વેરાનો 
િાશસક દર ₹. 

૧ ૨ ૩ 

૧. (ક) યાજ્મ વયકાય, કનન્ર વયકાય, ંચામતો, યાજ્મ અનન કન ન્ર વયકાયના ાણશનયક્ષનત્રના 
ઉક્રભો અનન ગ્રાં  ઇન ટઇડ વંસ્થાઓ લવલામના ગાયદાયો અનન લનતનદાયો જ નનો ભાલવક 
ગાય અથલા લનતન 

 

૧. ₹.૬૦૦૦ થી ઓછો ળુન્મ 

૨. ₹.૬૦૦૦ અથલા તનથી લધુ ણ ₹.૯૦૦૦ થી ઓછો é ₹ ૮૦ 

૩. ₹.૯૦૦૦ અથલા તનથી લધુ ણ ₹.૧૨૦૦૦ થી ઓછો é ₹ ૧૫૦ 

૪. ₹.૧૨૦૦૦ અથલા તનથી લધુ ä. ₹ ૨૦૦ 

સ્ષ્ટીકયણ ૧-કોઇ ભહશના લવલામની કોઇ ભુદત ભા ન  કોઇ ગાય અથલા લનતનઆલાનું 

શોમ ત્માયન , ભાલવક ગાય અથલા લનતન, આ નોંધના શનતુ ભા ન  કોઇ ભહશના ભા ન  આનર 
અથલા આલાના ગાય અથલા લનતનની ખયનખય યકભના આધાયન  ગણલાભાં આલળન. 

 



કર દર રરત્ર(9) 
 

સ્ષ્ટીકયણ.૨- કોઇ વ્મલક્ત કોઇ ભહશનાના અંત શનરાં ગાય અથલા લનતન ભનલનાય 
તયીકન  ફંધ થામ, ત્માયન  તન ભહશનાનો લનયો બયલાની તનની જલાફદાયી પ્રભાણવય યીતન 

ઘ ાડલાભાં આલળન. 

 

  વ્યવસાય વેરાનો 
વાશષજક દર ₹. 

૨. (ક)  વોરીવી યો અનન નો યી બ્રીક વહશત કામદા વ્મલવામીઓ ₹ ૨૦૦૦ 

(ખ) તફીફી વરાશકાયો(કન્વલ્ ન્ ો) અનન દંત લચલકત્વકો(ડન ન્ ીસ્ ો) વહશત તફીફી 

વ્મલવામીઓ. 

₹ ૨૦૦૦ 

(ગ)  આકી નક ો, ટન્જીનીમયો, આયવીવી કન્વલ્ ન્ ો,  નક્ષ કન્વલ્ ન્ ો, ચા ષડષ  

ટકાઉન્ ન્ ો, લીભાળાસ્ત્રીઓ અનન ભનનનજભનન્  કન્વલ્ ન્ ો વહશત  નકલનકર અનન 
પ્રોપનળનર કન્વલ્ ન્ ો. 

₹ ૨૦૦૦ 

 

 (ઘ) લીભા અલધલનમભ, ૧૯૩૮(વન ૧૯૩૮ના ૪થા) શનઠ યલજસ્ ય થમનરા અથલા 
રાઈવન્વ ધયાલતા ચીપ ટજન્ ો, લપ્રન્વીાર ટજન્ ો, સ્નલળમર 

ટજન્ ો,ઇન્સ્મોયન્વ ટજન્ ો અનન વલેમયો અથલા રોવ ટવનવયો. 

₹ ૨૦૦૦ 

 (ચ)   લફલ્ડગ ગ કોન્ ર ાક યો લવલામના તભાભ કોં ર ાક યો. ₹ ૨૦૦૦ 

 (છ) કલભળન ટજન્ ો, દરારો અનન ટસ્ ન  બ્રોકયો લવલામના બ્રોકયો. ₹ ૨૦૦૦ 

 
(જ÷) ઓ ોભોફાઈર બ્રોકવષ  ₹ ૨૦૦૦ 

 
(ઝ)    ુય ઓયન વષ અનન  ર ાલનર ટજન્   ₹ ૨૦૦૦ 

 
( ) કનફર  ી.લી. ઓયન વષ  ₹ ૨૦૦૦ 

 
(ઠø)   હપલ્ભ લલતયકો  ₹ ૨૦૦૦ 

 
(ડ)   લલજ્ઞાન ટજન્વીઓના ભાલરકો  ₹ ૨૦૦૦ 

 
(ઢ)   યુશુળન ક્રાવીવ અથલા યુશુ ોયીમર ઈન્ ીયુશુળન્વના ભાલરકો  ₹ ૨૦૦૦ 

 
(ત)   કોપ્મુ ય લળક્ષણ તારીભ અથલા કોપ્મુ ય નન લકષ  ભાયપત ઓનરાઈન ઈન્પોભેળન 

અનન ડન  ા ફનઝ વલલષવભાં યોકામનરી વંસ્થાના ભાલરકો અથલા વનલા ુયી ાડનાયાઓ.  

₹ ૨૦૦૦ 

 (થ)   ડર ાઈલગ ગ સ્કુરના ભાલરકો  ₹ ૨૦૦૦ 

 
(દù)   ભનયનજ શોર અનન ા ી પ્રો ના ભાલરકો  ₹ ૨૦૦૦ 

 
(ઘ) આંગડીઆ અથલા કુયીમય વનલા ુયી ાડનાયા  ₹ ૨૦૦૦ 

 
(ન)   શનલ્થ ક્રફ અનન ભનોયંજન ક્રફના ભાલરકો.  ₹ ૨૦૦૦ 

૩. (૧) લામદા-વોદા (લનમભન) અલધલનમભ, ૧૯૫૨ (વનન ૧૯૫૨ના ૭૪ ભા) શનઠ 

ભાન્મ થમનરા ટવોવીટળનનાં વભ્મો.  

₹ ૨૦૦૦ 

 
(૨) વીક્મોયી ી વોદા (લનમભન) અલધલનમભ, ૧૯૫૬ (વનન ૧૯૫૬ના ૪૨ભા) શનઠ 

ભાન્મ થમનરા સ્ ોક ટક્વચનન્જ વભ્મો.  
₹ ૨૦૦૦ 

 
(૩) ઓઈર ો અનન વલલષવ સ્ નળનોનાં ભાલરકો અનન કોઈણ તનલા  ન  

રનનાયાઓ.૦.૦૧ થી લધુ ચો.,ભી ય વુધીની લભરકત ભા ન .  
₹ ૨૦૦૦ 

 
(૪) ભંુફઈ દુકાન અનન વંસ્થા અલધલનમભ, ૧૯૪૮ (વનન ૧૯૪૮ના ભંુફઈના ૭૯ભા) ભાં 

વ્માખ્મા કમાષ પ્રભાણન રાઈવન્વ ધયાલતા લલદનળી દારુ લનચનાયા અનન લનલાવી 
શો રો અનન લથમન યોના ભાલરકો.  

₹ ૨૦૦૦ 

 
(૫) ચી  પંડોનું વંચારન કયતી વ્મલક્તઓ અથલા વંસ્થાઓ  ₹ ૨૦૦૦ 

 
(૬) ફેંલકંગ લનમભન અલધલનમભ, ૧૯૪૯(વનન ૧૯૪૯ના ૧૦ભા) ભાં વ્માખ્મા કમાષ 

પ્રભાણનની ફેંલકંગ કંનીઓ. 
₹ ૨૦૦૦ 

 
(૭) ગુજયાત વશકાયી ભંડી અલધલનમભ, ૧૯૬૧ (૧૯૬૨ના ગુજયાતના ૧૦ભા) શનઠ 

યજીસ્ ય થમનરી અથલા યજીસ્ ય થમનર શોલાનું ગણાતી વશકાયી વોવામ ીઓ. 

₹ ૨૦૦૦ 

  (ક) કોઈણ વ્મલવામ, વ્માાય ધંધાભાં યોકામનરી યાજ્મ સ્તયની ભંડીઓ અનન 
જીલ્લા સ્તયની ભંડીઓ.  

₹ ૨૦૦૦ 
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