
સમગ્ર સભાએ મંજૂર કરેલ અંદાજ્પત્ર

સને ૨૦૧૯-૨૦ ન ં 

વડોદરા મહાનગરપાલલકા

લવલવધ લવભાગોની લાગત/દર

પરરલિષ્ટ - ૧૦



વડોદરા મહાનગરપાલિકા 

સને ૨૦૧૯-૨૦ન ું 

 ડર ાફ્ટ અુંદાજપત્ર

પરરલિષ્ટ -૧૦

લવલવધ લવભાગોની િાગત/દર



લાગત કોડ લાગતન ું નામ પાન નું.

૧ ૨ ૩

૧૦૪ મુખ્ય શાખા રેકોર્ડ  વિભાગ તમામ ખાતા ૨

૧૧૦ િોર્ડ  ઓફિસ ૨

િોર્ડ  સેનેટરી વિભાગ ૭

૨૦૧ જમીન વમલકત શાખા ૧૨

૨૦૨ બાાંધકામ પરિાનગી વિભાગ ૧૭

૨૦૩ ટાઉન હોલ ૨૧

૩૦૧ અવિ શમન અને તાત્કાવલક સેિાઓ ૨૩

૪૦૧ પાણી પુરિઠા ૩૩

૫૦૧ ર્રે નેજ ૩૪

૬૦૨ જાહેર આરોગ્ય અને તાંદુરસ્તી ૩૬

૭૦૧ સોલીર્ િેસ્ટ ૩૮

૮૦૧ િૈદ્યકીય મદદ ૩૮

૯૦૧ માકેટ કતલખાના ૩૯

૧૧૦૧ પાર્કસડ એન્ર્ ગાર્ડન ૩૯

૧૧૦૫ ટુરીસ્ટ શાખા ૪૨

વસ્િમીંગ પુલ ૪૩

૧૨૦૧ જાહેર કામો ૪૪

૧૩૦૧ રસ્તા શાખા અન્ય વિભાગો માટે ૪૫

૧૫૦૨ ગુમાસ્તાધારા (વિભાગ-અ) ૪૬

૧૫૦૪ વસર્કયુરીટી શાખા ૪૭

અન ક્રમણિકા



લાગત કોડ લાગતન ું નામ બજટે કોડ નુંબર શેરો

૧ ૨ ૩ ૪

૦૧૦૪ મ ખ્ય શાખા રેકોડડ   વિભાગ (તમામ 

ખાતા)

A  ૦૧૦૪૨૦૧

૧૫૦૦૧ જુદા જુદા ખાતાની નકલોનો ચાજજ   સાઇટ 

પ્લાન

૧૦૦

૧૫૦૦૨ નકલ શોધાઇ ફી પાછલા વર્જની ૫૦

૧૫૦૦૩ સાઇટ પ્લાન ૪૦૦

૧૫૦૦૪ સાઇટ પ્લાન રસ્તારેર્ા સાથે ૫૦૦

૧૫૦૦૫ બિલ્ડીંગ પ્લાન અને લે આઉટ પ્લાન ૭૦૦

૦૧૧૦ િોડડ  ઓફિસ

િોડડ  ઓફિસ રેિન્ય  વિભાગ

મકાન નામિેર A  ૦૧૧૦૨૦૫

૧૫૫૩૫ રહેણાાંક

૧૫૫૩૫ (A) વેચાણથી ૩૫

૧૫૫૩૫ (B) વેચાણથી મહીલા ના નામે ૩૦

૧૫૫૩૫ (C) વારસાઇ થી ૧૦૦

૧૫૫૩૫ (D) વારસાઇ થી મહીલા ના નામે

વબન રહેણાુંક

૧૫૫૩૬ (A) વેચાણથી ૭૦

૧૫૫૩૬ (B) વેચાણથી મહીલા ના નામે ૬૦

૧૫૫૩૬ (C) વારસાઇ થી ૪૦

મફહલાઓ માટે

૧૫૫૩૮ ૩૦

૧૫૧૯૪ મકાન નામફેર ફોમજ વેચાણ ૧૦૦

૧૫૦૦૭ (A) રહેણાુંક મકાનોની સાથે અડીને આિેલ 

ખ લ્લી જગ્યા અને/અથિા બાગ-બગીચા 

માટે આપેલ જમીન નામિેર કરિા 

બાબતની લાગત

A  ૦૧૧૦૨૦૫ ૧૫૦૦

રહેણાુંક મકાનોની સાથે અડીને આિેલ 

ખ લ્લી જગ્યા નામિેર કરિાની લાગત

A  ૦૧૧૦૨૦૫

૧૫૦૦૭ (અ) વારસાઇ હકે્ક નામફેર

૧૫૦૦૮ (િ) વારસાઇ બસવાયના બકસ્સામાાં નામફેર 

લાગત

૧૫૦૦૭ (A) માાં મજજ

૧૫૦૦૭ (A) માાં મજજ

પ્રબત ફોમજ નાંિરીંગ સાથે

પ્રબત ચોરસ મીટર

પ્રબત ચોરસ મીટર બિનરહેણાાંક

પ્રબત ચોરસ મીટર વારસાઇ/ 

બિનરહેણાાંક

પ્રબત ચોરસ મીટર બિનરહેણાાંક

પ્રબત ચોરસ મીટર બિનરહેણાાંક

બવના મુલ્યે

પ્રબત ચોરસમીટર રહેણાાંક

પ્રબત ચોરસમીટર રહેણાાંક

જ દા જ દા ખાતાઓમાું તા. ૧-૪-૨૦૧૯ થી ૩૧-૩-૨૦૨૦ (સને ૨૦૧૯-૨૦) સ ધી લેિા પાત્ર લાગતોન ું પત્રક 

       સમગ્ર સભાએસ ચિેલ દર 

(રૂવપયામાું)

૫
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લાગત કોડ લાગતન ું નામ બજટે કોડ નુંબર શેરો

૧ ૨ ૩ ૪

જ દા જ દા ખાતાઓમાું તા. ૧-૪-૨૦૧૯ થી ૩૧-૩-૨૦૨૦ (સને ૨૦૧૯-૨૦) સ ધી લેિા પાત્ર લાગતોન ું પત્રક 

       સમગ્ર સભાએસ ચિેલ દર 

(રૂવપયામાું)

૫

બાગ-બગીચા માટે આપેલ જમીન 

નામિેર કરિા બાબત

૧૫૦૦૯ (અ) વારસાઇ હકે્ક નામફેર

૧૫૦૧૦ (િ) વારસાઇ બસવાયના બકસ્સામાાં નામફેર 

લાગત

હુંગામી ઇમલા નામિેર લાગત A  ૦૧૧૦૨૦૫

૧૫૦૧૧ (અ) વારસાઇ હકે્ક નામફેર ૧૫૦૦

૧૫૦૧૨ (િ) વારસાઇ બસવાયના બકસ્સામાાં નામફેર 

લાગત

૧૫૦૦

હુંગામી ઇમલા વસિાયના રહેણાુંકના હેત  

માટે રૂ. ૧/- ના િાવષડક ભાડાથી 

આપિામાું આિેલ પ્લોટ/ઓરડીઓના 

ભાગ લાગત

A ૦૧૧૦૨૦૫ ૧૨૦

૧૫૦૧૩ (અ) વારસાઇ હકે્ક નામફેર ૬૦૦

૧૫૦૧૪ (િ) વારસાઇ બસવાયના બકસ્સામાાં નામફેર 

લાગત

૬૦૦

૧૫૦૧૫ રસ્તા પૈકીની જગ્યા, થાાંભલા, અગરતો 

તદ્દન હાંગામી ધોરણે (ટર ાફીક રાહદારીને 

અડચણ ન થાય તે રીતે) વાપર ઉપયોગ 

સારૂ આપવા

૭૫૦

જમીન ભાડ ું

૧૫૦૧૬ ટી.પીના ખુલ્લા પ્લોટો કામચલાઉ 

પરવાનગીથી ભાડે આપવા 

(સ્થાયી સબમબત ઠરાવ અાંક : ૧૪૧/તા. 

૨૭-૫-૯૬)

A  ૦૨૦૧૨૦૧ ૧૦૦ 

૫૦૦

૧૫૦૧૭ મહાનગરપાબલકાની માબલકીની જગ્યામાાં 

બિનઅબધકૃત/લાયસન્સ વગરના લારી 

ગલ્લા પથારાનો વહીવટી ચાજજ

A ૧૫૦૪૨૦૧ ૧૦૦

૧૫૦૧૮ ટી.પીના ખુલ્લા પ્લોટો સામાજીક પ્રસાંગે 

પરવાનગી લાગત સ્થાયી સબમબત ઠરાવ 

અાંક : ૬૦૬/તા. ૧૯-૯-૯૧)

 A ૦૨૦૧૨૦૧ ૫૦૦૦

૧૫૦૧૯ ૧૦૦૦૦ પ્રબત દદન ૫૦૦૦ ચોરસ 

મીટર થી વધુ ઉચ્ચક

પ્રબત દદન

પ્રબત દદન ૫૦૦૦ ચોરસ 

મીટર સુધી ઉચ્ચક

પ્રબત ચોરસ મીટર માબસક કે 

તેના ભાગ માટે

દર ચોરસ મીટર ૧ દદવસ  

ઓછામાાં ઓછા ૧ દદવસના

ઉચ્ચક

પ્રબત ચોરસ મીટર પ્લોટના 

માપ મુજિ

પ્રબત ચોરસ મીટર હાંગામી 

ઇમલાના માપ મુજિ નામફેર 

લાગત

વાબર્જક ભાડુાં

૧૫૦૦૭ (A) માાં મજજ

પ્રબત ચોરસ મીટર

૧૫૦૦૭ (A) માાં મજજ
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લાગત કોડ લાગતન ું નામ બજટે કોડ નુંબર શેરો

૧ ૨ ૩ ૪

જ દા જ દા ખાતાઓમાું તા. ૧-૪-૨૦૧૯ થી ૩૧-૩-૨૦૨૦ (સને ૨૦૧૯-૨૦) સ ધી લેિા પાત્ર લાગતોન ું પત્રક 

       સમગ્ર સભાએસ ચિેલ દર 

(રૂવપયામાું)

૫

૧૫૦૨૦ ૫૦૦

૧૫૦૨૧ ઇમારતી લાકડાાં અથવા િાાંધકામનો 

સામાન અથવા કાટમાલ બવગેરે નાાંખવા 

માટે પાલખ અગર ટેકા માટે 

(મહાનગરપાબલકાની જગ્યામાાં કે રોડ પર 

રાખવાની લાગત) ટર ાફીક રાહદારીને 

અડચણ ન થાય તે રીતે

A  ૦૨૦૧૨૦૧ ૫૦૦ 

૧૦૦૦

૧૫૦૨૨ લગ્ન પ્રસાંગે તેમજ ઇતર પ્રસાંગોએ રસ્તા 

પૈકી તેમજ ખુલ્લી જગ્યા તદ્દન હાંગામી 

ધોરણે ટર ાફીકને અડચણરૂપ ન થાય તે 

ધોરણે પરવાનગી આપવા િાિત

(લગ્ન માંડપ તથા ઇતર પ્રસાંગે માાંડવા 

િાાંધવા િાિત )

૫૦

૧૫૦૦

૧૫૦૨૩ તહેવારો દરબમયાન હાંગામી ધોરણે 

ધાંધાદારી સ્ટોલ માટે હોકીંગ/નોન હોકીંગ 

ઝોનની સ્કીમ મુજિ ફક્ત હોકીંગ ઝોન 

બવસ્તારમાાં ટર ાફીકને અડચણરૂપ ન થાય તે 

રીતે પરવાનગી આપવાના દર (એક 

માસથી વેચાણ )

A  ૦૨૦૧૨૦૧ ૨૦૦ 

૩૦૦૦

નોંધ : ઉત્તરાયણ, ફદિાળી, હોળી-

ધ ળેટી, નાતાલ, મોહરમ/ઇદ તથા અન્ય 

તહેિારો (િટાકડાના સ્ટોલ વસિાય)

૧)ઉત્તરાયણ (પતાંગ/રીલ/વેચાણ માટે)

૨)દદવાળી (ગ્રીદટાંગ 

કાડજ/મીણિત્તી/કેલેન્ડર)

૩)હોળી-ધુળેટી (ધાણી/ચણા/ખજૂર 

વેચાણ માટે)

૪)નાતાલ (નાતાલ ગ્રીદટાંગ કાડજ  વેચાણ 

માટે)

૫)મહોરમ/ઇદ તહેવાર માટે

૬) અન્ય તહેવારો

રદ્દ

રદ્દ

રદ્દ

રદ્દ

રદ્દ

રદ્દ

પ્રબત ચોરસ મીટર એક માસ 

અથવા તેના ભાગ માટે  

ઓછામાાં ઓછા

રહેણાાંક પ્રબત માસ               

બિન રહેણાાંક પ્રબત માસ

પ્રબત ચોરસ મીટર  પ્રબત દદન   

      

ઓછામાાં ઓછા પ્રબત દદન

પ્રબત દદન ૧૦૦૦ ચોરસ 

મીટર કે તેના ભાગ માટે 

ધાબમજક પ્રસાંગો માટે
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લાગત કોડ લાગતન ું નામ બજટે કોડ નુંબર શેરો

૧ ૨ ૩ ૪

જ દા જ દા ખાતાઓમાું તા. ૧-૪-૨૦૧૯ થી ૩૧-૩-૨૦૨૦ (સને ૨૦૧૯-૨૦) સ ધી લેિા પાત્ર લાગતોન ું પત્રક 

       સમગ્ર સભાએસ ચિેલ દર 

(રૂવપયામાું)

૫

હુંગામી ઇમલા માટે આપેલ જમીન ભાડ ું A  ૦૨૦૧૨૧૬

૧૫૦૨૯ (અ) ૫૦૦ ચોરસ ફુટ સુધી ૨૦૦૦

૧૫૦૩૦ (અ) ૫૦૦ ચોરસ ફુટથી વધારે ૨૨૦૦

૧૫૦૩૧ િગીચા માટે આપેલ જમીન ભાડુાં A  ૦૨૦૧૨૦૧ ૪૦

િરસો અગાઉ પરિાના િી થી આપેલ 

કેબીનો

૧૫૦૩૨ (અ) શહેરી બવસ્તાર A  ૦૨૦૧૨૦૨ ૨૦૦

૧૫૦૩૩ (િ) ગ્રામ્ય બવસ્તાર A  ૦૨૦૧૨૦૨ ૨૦૦

૧૫૦૩૪ (ક) દુધ બવતરણ કેન્રો માટે પરવાના 

(વડોદરા ડેરી) ફી થી આપેલ જગ્યાનુાં ભાડુાં

A  ૦૨૦૧૨૦૨ ૨૦૦

૧૫૦૩૫ સ્લમ ક્વાટજસજ ભાડા A  ૦૨૦૧૨૦૪ ૭૫

૧૫૦૩૬ શોપીંગ સેન્ટર ભાડુાં  સને ૨૦૧૮-૧૯ થી 

૨% માાં ૫% વધારો કરવો

A  ૦૨૦૧૨૦૨  

  તથા             

A  ૦૨૦૧૨૦૬

સમગ્ર સભા 

ઠરાિ અુંક 

૧૬૬/તા. 

૨૧.૦૧.૧૪ 

થી મ જબ 

તા. 

૦૧.૦૪.૧૩

૧૫૦૩૭ ૧ થી ૧૦  તારીખમાાં ભરપાઇ ન કરે તો 

વ્યાજ

૧૮

૧૫૦૩૮ કેિલ ટીવી જાહેરાત A  ૦૨૦૧૨૦૭ ૨

૧૫૦૩૯ કેિલ ક્નેક્શનનુ ભાડુાં  (*) A  ૦૨૦૧૨૨૧ ૫૦૦૦

૧૫૦૪૦ સ્લમ ક્વાટજસજ/મકનો ભાડા નામફેર ફી A  ૦૨૦૧૨૧૧ ૭૦૦૦

૧૫૦૪૨ લેટ ફી ૧૦૦

૧૫૧૫૫ બથયેટર/મલ્ટીપ્લેક્ષ પડદા ઉપર જાહેરાત 

પ્રોજકે્શન ચાજજ

A ૦૨૦૧૨૦૭ ૬૦૦૦

૧૫૧૮૩ (અ) વરસાઇ બસવાયના કેસોમાાં દુકાનો 

નામફેર માટે

A  ૦૨૦૧૨૧૧ ૧૦૦૦૦

૧૫૧૮૪ (િ) વારસાઇ કેસમાાં નામફેર માટે 

(દુકાનો)

૧૫૦૦૦

પ્રબત ચો.મી

કેસ દીઠ

સ્રીન દીઠ વાબર્જક કલેક્શન 

વોડજ  દ્વારા

પ્રબત એન્ટીના ડીશ માટે ભાડુાં  

વાબર્જક ડી.ટી.એચ બસવાય

ટકા વ્યાજ

પ્રબત માસ એક કનેક્શન દીઠ

માબસક અને ઇતર  દર

 જાંત્રીની બકાંમતના ૨% મુજિ 

વાબર્જક ભાડુાં  દર પાાંચ વર્ે 

૫% વધારો સને ૨૦૧૩-

૧૪થી અમલ (સને ૨૦૧૩-

૧૪ અને ૨૦૧૪-૧૫ ની 

વગર વ્યાજ ેવસુલાત)

દર ચોરસ મીટર માબસક

વાબર્જક

દર ચોરસ મીટર માબસક

ઉચ્ચક વાબર્જક

દર ચોરસ મીટરે વાબર્જક

ઉચ્ચક વાબર્જક
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લાગત કોડ લાગતન ું નામ બજટે કોડ નુંબર શેરો

૧ ૨ ૩ ૪

જ દા જ દા ખાતાઓમાું તા. ૧-૪-૨૦૧૯ થી ૩૧-૩-૨૦૨૦ (સને ૨૦૧૯-૨૦) સ ધી લેિા પાત્ર લાગતોન ું પત્રક 

       સમગ્ર સભાએસ ચિેલ દર 

(રૂવપયામાું)

૫

૧૫૦૪૩ (A) હોકીંગ ઝોન લાયસન્સ િી (હાથ લારી, 

પીચ પથારા, િરતી લારીઓ-૨ ચો.મી. 

સ ધી)

A ૧૫૦૧૨૦૧ ૫૦

૧૫૦૪૩ હાથલારી (૨ ચોરસ મીટર સુધી)

૧૫૦૪૪ પીચ-પથારા (૨-ચોરસ મીટર સુધી)

૧૫૦૪૫ હોકીંગ ઝોન બવસ્તારમાાં ફરતી લારીઓ     

(૨-ચોરસ મીટર સુધી)

પાફકિંગ ચાજીસ (*) A  ૦૨૦૧૨૧૦

(અ) સ લભ શૌચાલય (સયાજીગુંજ) પાસેના ૩ 

પાફકિંગ વિસ્તાર (પે એન્ડ પાકડ) કાર 

પાકડની સાયન્સ િેકલ્ટીની  બાજ િાળા 

સ્ટેન્ડમાું

સદરહ ું  નિા 

દર મ જબ 

જાહેર 

હરાજીમાું 

ઇજારો 

આપ્યા બાદ 

અમલ કરિો.

૧૫૦૪૬ સાયકલ ૫

૧૫૦૪૭ સાયકલ ૧૦૦

૧૫૦૪૮ સ્કુટર ૧૦

૧૫૦૪૯ સ્કુટર ૨૦૦

૧૫૦૫૦ કાર ૩૦

૬૦૦

િોડડ  ઓફિસ/જન્મ-મરણ વિભાગ

નોધણી A ૧૦૦૧૨૦૧

૧૫૦૫૧ લેટ ફી ૩૦ દદવસમાાં ૨૦

૧૫૦૫૨ લેટ ફી ૩૦ દદવસ પછી ૩૦

૧૫૦૫૩ ૧ વર્જ પછી ૧૦૦

નકલ જ્નન્મ મરણ A ૧૦૦૧૨૦૩

૧૫૦૫૪ ગુજરાતીમાાં/અાંગ્રેજીમાાં ૨૦

૧૫૫૭૬ નોન ટેરેિલ પેપર/લેમીનેટેડ નકલ 

(પ્રથમ મફત નકલ િાદ)

૫૦

અરજન્ટ નકલ જન્મ-મરણ

૧૫૦૫૬ ગુજરાતીમાાં/અાંગ્રેજીમાાં ૫૦

૧૫૦૫૮ નકલ શોધાઇ ફી પાછલા વર્જની ૨૦

માબસક કે તેના ભાગ માટે

માબસક કે તેના ભાગ માટે

પ્રબત દદવસ અથવા તેના ભાગ

માબસક કે તેના ભાગ માટે

પ્રબત દદવસ અથવા તેના ભાગ 

માટે

પ્રબત દદવસ અથવા તેના ભાગ

૧૫૦૪૩ (A) માાં મજજ

૧૫૦૪૩ (A) માાં મજજ

દૈબનક

૧૫૦૪૩ (A) માાં મજજ
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લાગત કોડ લાગતન ું નામ બજટે કોડ નુંબર શેરો

૧ ૨ ૩ ૪

જ દા જ દા ખાતાઓમાું તા. ૧-૪-૨૦૧૯ થી ૩૧-૩-૨૦૨૦ (સને ૨૦૧૯-૨૦) સ ધી લેિા પાત્ર લાગતોન ું પત્રક 

       સમગ્ર સભાએસ ચિેલ દર 

(રૂવપયામાું)

૫

(નકલ રજુ ન કરે તો)

૧૫૦૫૮(A) મેરેજ રજીસ્ટરેશન વહીવટી ચાજજ ૧૦૦

૧૫૦૫૮(B) મેરેજ રજીસ્ટરેશન નકલ ચાજજ ૨૦

૧૫૦૫૮(C) અરજન્ટ નકલ લગ્ન નોંધણી ૫૦

િોડડ  સેનેટરી  વિભાગ

૧૫૦૧ પરિાના િી A ૧૫૦૧૨૦૨

૧૫૦૫૯ (૧)બમઠાઇની દુકાન, ફરસાણની દુકાન 

કુલ્ફી, આઇસ ફૂ્રટ િનાવવાનુાં કારખાનુાં 

અગર દુકાન, િરફની ફેક્ટરી અગર ડેપો, 

બિબસ્કટ ગોળીઓ બવગેરે વેચતી 

કન્ફેક્શનરી દુકાનો

૭૦૦

૧૫૦૬૦ (૨)છુટક િરફ વેચનારાઓ ૧૦

૧૫૦૬૧ ભોજનગૃહ, ભદઠયારાની દુકાન, વીશી 

હોટલ, ચા ની દુકાન, રેસ્ટોરેન્ટ અને 

ઠાંડાપીણાની દુકાનો, કેટરીંગના કામકાજ 

માટે

૭૦૦

૧૫૦૬૨ િેકરી ૭૦૦

૧૫૦૬૩ નાના પાયા ઉપર ૫૦િાટલી સુધી હવા 

બમબિત પીણાઓ િીજી વસ્તુઓ સાથે 

વેચવા, અગર સાંગ્રહ રાખવા માટેની દુકાન

૧૦

૧૫૦૬૪ હવા બમબિત પીણાાંની ફેક્ટરી ૫૦૦

૧૫૦૬૫ વરાળ અગર યાાંબત્રક રીતે વાગતી વ્હીસલ ૫૦૦

૧૫૦૬૬ લોજીંગ હાઉસ માટે (રહેવાની હોટલ) 

જી.પી.એમ.સી. એક્ટ મુજિ

૨૦૦૦

૧૫૦૬૭ ૧૦૦૦૦

૧૫૦૬૮ ફેરીયાઓની વેચાતી બમઠાઇઓ, ચા, કોફી 

ખાવાની વસ્તુઓ, ઠાંડા પીણાઓ બવગેરે 

માટે

૨૦૦

૧૫૦૬૯ દૂધના સાંગ્રહની જગ્યા દૂધની અગર 

દૂધમાાંથી દહીં છાશ,  િનતી વસ્તુની 

દુકાન ઠાંડા પીણાઓ બવગેરે માટે

૫૦૦

૧૫૦૭૦ છુટકથી તેલ વેજીટેિલ વેચવા ૫૦૦ વાબર્જક

૧૫૦૭૧ જથ્થાિાંધ તેલ વેજીટેિલ વેચવા ૧૦૦૦ વાબર્જક

વાબર્જક

વાબર્જક  તારક હોટલ માટે

વાબર્જક

વાબર્જક

વાબર્જક બિન તારક હોટલ માટે

વાબર્જક

વાબર્જક

વાબર્જક

વાબર્જક

વાબર્જક

વાબર્જક
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લાગત કોડ લાગતન ું નામ બજટે કોડ નુંબર શેરો

૧ ૨ ૩ ૪

જ દા જ દા ખાતાઓમાું તા. ૧-૪-૨૦૧૯ થી ૩૧-૩-૨૦૨૦ (સને ૨૦૧૯-૨૦) સ ધી લેિા પાત્ર લાગતોન ું પત્રક 

       સમગ્ર સભાએસ ચિેલ દર 

(રૂવપયામાું)

૫

૧૫૦૭૪ બમઠાઇઓ ફરસાણ, ચા, કોફી ખાવાની 

વસ્તુઓ ઠાંડા પીણાઓ બવગેરે સારુ ટૂાં કી 

મુદ્દત્તના પરવાના માટે

૧૦૦

કોઇપણ ધાંધા ચલાવવા માટે ૫૦૦

૧૫૦૭૫ સાિુ િનાવવા માટે ૫૦૦

૧૫૦૭૬ (એ) જાનવરનુાં નકામુાં માાંસ, લેધર, 

હાડકા અથવા ચીથરા ઉકાળવા સારુ 

અથવા ભરી રાખવા સારુ

૧૦

૧૫૦૭૭ િી) છુટક માછલી વેચાણ સારુ ૧૦૦

૧૫૦૭૮ સી) ચામડી, શીંગડા અગર ચામડી ભરી 

મુકવા સારુાં

૧૦૦

૧૫૦૭૯ ડી) ચામડી કપાવવા સારુ. ૧૦૦

૧૫૦૮૦ ઇ) ચામડા તથા ચામડાની િનાવટ ૧૦૦

એફ-૧) મશીનથી કપડા રાંગવા સારુાં . ૩૦૦

૧૫૦૮૧ એફ-૧) મશીનથી કપડા રાંગવાનુાં કામ ૧૦૦

૧૫૦૮૨ જી) ચરિી અથવા ગાંધક ઓગાળવા સારુાં ૨૦૦

૧૫૦૮૩ એચ) ઉન અથવા વાળ ધોવા અગર 

સૂકવવા માટે

૨૦૦

૧૫૦૮૪ આઇ) માટીના વાસણ િનાવવાની ભઠ્ઠી ૫૦

ઇટના ભઠ્ઠા, નબળયા, ચૂનાની ચકડી કરાં ટ 

વગર, ચૂનાની ચકડી કરાં ટ સહ

૫૦

૧૫૦૮૫ જ)ે ઝાડુાં  િનાવવા સારુાં ૫૦

૧૫૦૮૬ કે) તેલ ઉકાળવા સારુાં  અથવા કાઢવા 

સારુાં  મશીન ન હોય તયાાં ઘાણીથી અથવા 

િીજી રીતે કાઢવા હોય તો

૧૦૦

૧૫૦૮૭ એલ) સોનુાં, ચાાંદી ગાળવાની તથા 

શોધવાની ભઠ્ઠી સારુાં

 ૧૦૦૦

૧૫૦૮૮ એમ) દળવાની ઘાંટી ૫૦૦

૧૫૦૮૯ એન-૧) પૌવા, મમરા શેકવાની ભઠ્ઠીઓ 

તથા પૌવા ચણા વગેરે િનાવવા કરાં ટ સહ

૫૦૦

૧૫૦૯૦ એન-૨) પૌવા, મમરા શેકવાની ભઠ્ઠીઓ 

તથા પૌવા ચણા વગેરે િનાવવા કરાં ટ સહ

૫૦૦ વાબર્જક

વાબર્જક

વાબર્જક

વાબર્જક

વાબર્જક

વાબર્જક

વાબર્જક

વાબર્જક

વાબર્જક

વાબર્જક

વાબર્જક

વાબર્જક

વાબર્જક

વાબર્જક

વાબર્જક

વાબર્જક

વાબર્જક

વાબર્જક

વાબર્જક

અઠવાદડયુાં અથવા તેના ભાગ 

માટે
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લાગત કોડ લાગતન ું નામ બજટે કોડ નુંબર શેરો

૧ ૨ ૩ ૪

જ દા જ દા ખાતાઓમાું તા. ૧-૪-૨૦૧૯ થી ૩૧-૩-૨૦૨૦ (સને ૨૦૧૯-૨૦) સ ધી લેિા પાત્ર લાગતોન ું પત્રક 

       સમગ્ર સભાએસ ચિેલ દર 

(રૂવપયામાું)

૫

૧૫૦૯૧ એન-૩) નાના પાયા ઉપર ચાલતા 

કારખાના કે જનેે ફેક્ટરી એક્ટ લાગુ નથી.

૫૦૦

૧૫૦૯૨ કાતર છરી, બવગેરે ઘસનારાઓ, સરાણીયો 

બસવાય કામ કરનારા.

૫૦૦

૧૫૦૯૩ ચોક સ્ટીક િનાવવાનુાં કારખાનુાં ૫૦૦

૧૫૦૯૪ ઓ)જમેાાંથી ત્રાસદાયક અથવા 

જ્વલનશીલ પદાથજ અપકારક ગાંધ 

નીકળતી હોય અથવા જનેે લીધે આગ 

લાગવાની ઘાસતી હોય આવા કારખાના 

તરીકે અથવા િીજા કોઇ પણ ધાંધાની જગા 

તરીકે

૫૦૦

૧૫૦૯૫ (પી) (૧) ઘાસ, પરાળ, ચારો, પદાથજ 

ભરી રાખવા સારુાં  અથવા વેચવા સારુાં

૫૦૦

૧૫૦૯૬ (૨) ગાંધક ડામર, ટપેન્ટાઇન, રાળ 

અથવા િીજા જ્વલનશીલ પદાથજ ભરી 

રાખવા સારુાં  અથવા વેચવા સારુાં

૫૦૦

૧૫૦૯૭ (૩)ઇમારતી લાકડુાં, ટીમ્િર, ડેપો બવગેરે 

માટે

૫૦૦

૧૫૦૯૮ (૪)સો મીલ ૧૦૦૦

૧૫૦૯૯ (૫)જુનો કાટમાળ િારી િારણા વગેરે 

સાંગ્રહ કરવાની જગ્યા

૫૦૦

૧૫૧૦૦ (૬)છુટક કેરોસીન વેચનારાઓ માટે ૧૦૦

૧૫૧૦૧ (૭)ખરાદી કામ ૨૦૦

૧૫૧૦૨ (૮)લાકડાનુાં ફબનજચર કામ ૧૦૦૦

૧૫૧૦૩ (૯)લાકડા, કોલસા, પથરી કોલસા. કોક 

( બવગેરે વેચનારાઓ માટે)

૫૦૦

૧૫૧૦૪ (૧૦) ટીમ્િર પાનુ િીડીના પાન ૧૦૦

૧૫૧૦૫ (૧૧) નાના ગૃહો ઉદ્યોગો કે જનેા ઉપરના 

બલસ્ટમાાં સમાવેશ થતો નથી, પરાંતુ જમેાાં 

મશીનરી વાપરવામાાં આવતી નથી તેવા 

ધાંધા માટે

૩૦૦

૧૫૧૦૬ ક્યુ)(૧) કોટન વેસ્ટ દેકાનો, સળગી ઉઠે 

તેવા પદાથો ભરી રાખવા અથવા વેચવા 

સારુાં

૩૦૦ વાબર્જક

વાબર્જક

વાબર્જક

વાબર્જક

વાબર્જક

વાબર્જક

વાબર્જક

વાબર્જક

વાબર્જક

વાબર્જક

વાબર્જક

વાબર્જક

વાબર્જક

વાબર્જક

વાબર્જક

વાબર્જક
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લાગત કોડ લાગતન ું નામ બજટે કોડ નુંબર શેરો

૧ ૨ ૩ ૪

જ દા જ દા ખાતાઓમાું તા. ૧-૪-૨૦૧૯ થી ૩૧-૩-૨૦૨૦ (સને ૨૦૧૯-૨૦) સ ધી લેિા પાત્ર લાગતોન ું પત્રક 

       સમગ્ર સભાએસ ચિેલ દર 

(રૂવપયામાું)

૫

૧૫૧૦૭ (૨) દારૂ, દારૂખાનુાં આવા સળગી  ઉઠે 

તેવા પદાથો ભરી રાખવા અને વેચવા સારુાં

૧૦૦૦

૧૫૧૦૮ (૩) દીવાસળી સ્ટોક  રાખવા ૩૦૦

૧૫૧૦૯ (૪)  હજામતની દુકાન ૩૦૦

૧૫૧૧૦ ૫૦૦

૧૫૬૦૦ પાલતુ કુતરા રાખવાનો ચાજજ ૫૦૦

કનેકશન ચરી (ખોદાણ લાગત ) A ૧૩૦૧૨૦૫

૧૫૧૧૧ કાચી ચરી ૧ મી. ૧૨૦૦

૧૫૧૧૨ પાકી  ચરી ૧ મી. ૩૦૦૦

૧૫૧૧૩ પથ્થર/પેવર ચરી ૧ મી. ૩૭૦૦

૧૫૧૧૪ ડરે નેજ સફાઇ (ખાનગી ચેમ્િર) A  ૦૫૦૩૨૦૧

૧૫૧૧૫ કોમ્યુનીટી સ્ટેન્ડ પોસ્ટ A  ૦૪૦૧૧૦૭ ૧૨

ડીપોઝીટ (અનામત) ૧૨૫

૧૫૧૧૭ ખાળ કુવા સફાઇ હદમાાં (ડરે નેજ સફાઇને 

લગતી મશીનરી )

A  ૦૫૦૩૨૦૧

૧૫૧૧૭ ખાળ કુવા સફાઇ હદમાાં (ડરે નેજ સફાઇને 

લગતી મશીનરી )

૧૦૦૦

૧૫૧૧૭(A) ખાળ કુવા સફાઇ (હદ િહાર) ડરે નેજ 

સફાઇને લગતી મશીનરી નો ચાજજ

૫૦૦

૧૫૧૧૭(B) ખાળ કુવા સફાઇ (કોપોરેશનની  હદ િહાર 

પરાંતુ વુડાની હદમાાં ) ડરે નેજ સફાઇને 

લગતી સુપર સકર મશીનરી નો ચાજજ

૨૦૦૦૦

૧૫૧૧૭(C) શૈચાલય હોવાનુાં પ્રામાણ પત્ર માટે ૧૦૦

૧૫૧૧૮ જાહેરાત ખચજ (રીકવરી માટે) A  ૦૧૧૦૧૦૨ ૫૦૦

૧૫૧૧૯ કનેકશન િાંધ ખોલ  લાગત A  ૦૪૦૧૨૦૩

૧૫૧૧૯ (A) ટેમ્પરરી ૧૦૦૦

૧૫૧૧૯ (B) કાયમી ૧૦૦૦

૧૫૧૨૦ વહીવટી ખચજ ૧૦૦

૧૫૦૪૧ વોટર કનેકશન નામ ટર ાન્સફર ફી (રેવન્યુ) A  ૦૪૦૧૨૦૪ ૫૦૦

ઓછામાાં ઓછા તથા જાહેરાત 

ખચજના વરાડે પડતા

પ્રબત ક્લાકે કે તેના ભાગ માટે

પ્રબત ૮ કલાક ની બશફ્ટ કે 

તેના ભાગ માટે

બવના મુલ્ય રહેણાાંક

બિનરહેણાાંક

કુટુાંિ દીઠ

બિન રહેણાાંક માટે પ્રબત 

ચો.મી.

બવના મુલ્ય

પ્રબત ચો.મી.

રહેણાાંક માટે પ્રબત ચો.મી.

હજામની દુકાન 

(પાલજર સદહત)

વાબર્જક

હજામની દુકાન (સાદી)

વાબર્જક

(5ÜÁõÜÉÛÌ¤ø -10) - 10



લાગત કોડ લાગતન ું નામ બજટે કોડ નુંબર શેરો

૧ ૨ ૩ ૪

જ દા જ દા ખાતાઓમાું તા. ૧-૪-૨૦૧૯ થી ૩૧-૩-૨૦૨૦ (સને ૨૦૧૯-૨૦) સ ધી લેિા પાત્ર લાગતોન ું પત્રક 

       સમગ્ર સભાએસ ચિેલ દર 

(રૂવપયામાું)

૫

િોટર કનેકશન િી A  ૦૪૦૧૨૦૨

ઘર િપરાશ

િોમડ િી (સ્ટેમ્પના બદલે) ૧૦૦

૧૫૧૨૧ ૧/૨" ૫૦૦

૧૫૧૨૨ ૩/૪" ૭૫૦

૧૫૧૨૩ ૧" ૧૦૦૦

ધાંધાકીય

ફોમજ ફી ૨૦૦

૧૫૧૨૪ ૧/૨" ૧૫૦૦

૧૫૧૨૫ ૩/૪" ૨૦૦૦

૧૫૧૨૬ ૧" ૨૫૦૦

ક્નેક્શન િી

મીટર ફડપોઝીટ અને મીટર ફિક્સીંગ  

ચાજીસ સ્થાયી સવમવત ઠરાિ અુંક : 

૯૨/૯૬-૯૭

ધરગથથ ું

૧૫૩૩૦ ક્નેક્શન  સાઇઝ :૨"

વ્યાપારીક ધોરણે

૧૫૩૩૧ ૨"

૧૫૫૭૦ મીટર ખરીદી, મીટર ફિક્સીંગ ચાજડ, મીટર 

બોક્ષ સફહતનો તમામ ચાજડ

૧૫૫૭૦ A (૧) ૧૫ એમ. એમ. ડાયા 

૧૫૫૭૦ B (૨) ૨૦ એમ. એમ. ડાયા 

૧૫૫૭૦ C (૩) ૨૫  એમ. એમ. ડાયા 

૧૫૫૭૦ D (૪) ૪૦ એમ. એમ. ડાયા 

૧૫૫૭૦ E (૫) ૫૦એમ. એમ. ડાયા 

ખોદાણ અને મજ રી A  ૦૪૦૧૨૦૨

ઘરગથથ ું કનેક્શન માટે

૧૫૩૩૨ ક્નેક્શન  સાઇઝ :૧/૨" ૬૦૦

૧૫૩૩૩ ક્નેક્શન  સાઇઝ :૩/૪" ૧૦૦૦

૧૫૩૩૪ ક્નેક્શન  સાઇઝ :૧" ૧૫૦૦

૧૫૩૩૫ ક્નેક્શન  સાઇઝ :૨" ૩૦૦૦ (૨ '' અને તેથીવધુાં)

૨૫૮૦૦ ૩૯૦૦૦

૩૦૦૦૦ ૪૫૦૦૦

૧૦૦૦૦ ૧૫૦૦૦

૧૫૦૦૦ ૨૨૦૦૦

રહેણાુંક વબન રહેણાુંક

૫૦૦૦ ૧૧૦૦૦

(૨ '' અને તેથીવધુાં)

૫૦૦૦ ૧૦૦૦

મીટર ફડપોઝીટ મીટર ફિક્સીંગ 

િાળા૨૦૦૦ ૫૦૦
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લાગત કોડ લાગતન ું નામ બજટે કોડ નુંબર શેરો

૧ ૨ ૩ ૪

જ દા જ દા ખાતાઓમાું તા. ૧-૪-૨૦૧૯ થી ૩૧-૩-૨૦૨૦ (સને ૨૦૧૯-૨૦) સ ધી લેિા પાત્ર લાગતોન ું પત્રક 

       સમગ્ર સભાએસ ચિેલ દર 

(રૂવપયામાું)

૫

ખોદાણ અને મજ રી

વ્યાપારીક ધોરણના કનેક્શન માટે

૧૫૩૩૬ ક્નેક્શન  સાઇઝ :૧/૨" ૨૦૦૦

૧૫૩૩૭ ક્નેક્શન  સાઇઝ :૩/૪" ૨૫૦૦

૧૫૩૩૮ ક્નેક્શન  સાઇઝ :૧" ૩૦૦૦

૧૫૩૩૯ ક્નેક્શન  સાઇઝ :૨" ૮૦૦૦

મીટર બેસાડિાની લાગત

૧૩૪૨૦(A) પાણીની લાઇન ફાળો C  ૦૪૦૧૬૦૧ ૫૦૦૦

૧૩૪૨૦(B) ૧૦૦૦૦

૧૩૪૨૫ (A) ડરે નેજ લાઇન ફાળો C  ૦૫૦૧૬૦૧ ૫૦૦૦

૧૩૪૨૫  (B) ૧૦૦૦૦

૧૫૧૩૨ (A) ચેમ્િર જોડાણ (રહેણાાંક) A  ૦૫૦૩૨૦૩ ૫૦૦

૧૦

૧૫૧૩૨ (B) ચેમ્િર જોડાણ  (બિનરહેણાાંક) ૧૦૦૦

૨૦

૧૫૧૩૨(C૧) હોટેલ, રેસ્ટોરેન્ટ ૧૦૦૦૦

૧૫૧૩૨(C૨) ૨૦૦૦૦

૧૫૧૩૨(C૩) ૫૦૦૦૦

૧૫૧૩૩ એડવાન્સ પાણી ચાજજ A  ૦૪૦૧૧૦૭

અનામત ૫૦૦

૧૫૧૩૫ ઇલેક્ટર ીક મોટર દાંડ પેટે(*) A  ૦૪૦૧૨૦૭ ૧૦૦૦

પાણી બવકાસ ફાળો C  ૦૪૦૧૬૦૧

૨૦૧ જમીન વમલ્કત શાખા

હોફડિંગ્સ A  ૦૨૦૧૨૦૭

૧૫૧૩૬ (A) ખાનગી જ્ગ્યામાાં (સ્્રક્ચર ઉભુાં હશે તો 

લાગત  લેવાની રહેશે)

૧૮૦૦

૧૫૧૩૬ (B) ૧૫૦૦

૧૫૧૩૬ (C) ૧૩૫૦

૧૫૧૩૬ (D) ૧૨૦૦

સી-ગ્રેડ રસ્તા પર પદરબશષ્ટ 

મુજિ

અન્ય રસ્તા પદરબશષ્ટ મુજિ

એ-ગ્રેડ રસ્તા પર પદરબશષ્ટ 

મુજિ

િી-ગ્રેડ રસ્તા પર પદરબશષ્ટ 

મુજિ

પાણી કનેક્શન ચાલુ રાખવા 

રૂ. ૫૦૦ દાંડ લેવાનો

(પાણી પુરવઠા ના હેડમાાં 

બશફ્ટ કરેલ છે.)

ત્રણ તારક થી વધુાં

પાણી ચાજજના જતેે દર મુજિના િમણા

બિન તારક

ત્રણ તારક સુધી

 ૫૦ ચો.મી સુધી

પ્રબત ચો.મી. ૫૦ મીટરથી વધુ

 ૫૦ ચો.મી સુધી

પ્રબત ચો.મી. ૫૦ મીટરથી વધુ

રહેણાાંક

બિન રહેણાાંક

રહેણાાંક

બિન રહેણાાંક

(૨ '' અને તેથીવધુાં)
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લાગત કોડ લાગતન ું નામ બજટે કોડ નુંબર શેરો

૧ ૨ ૩ ૪

જ દા જ દા ખાતાઓમાું તા. ૧-૪-૨૦૧૯ થી ૩૧-૩-૨૦૨૦ (સને ૨૦૧૯-૨૦) સ ધી લેિા પાત્ર લાગતોન ું પત્રક 

       સમગ્ર સભાએસ ચિેલ દર 

(રૂવપયામાું)

૫

૧૫૧૪૦ (A) ૧.૧) હોદડિંગ િોડજ  જ ેરાત્રીના સમયે 

હેલોઝન લેમ્પ, ટ્યુિ લાઇટ, મરક્યુરી 

લેમ્પ તથા અન્ય રીતે રાત્રીના સમયે 

પ્રકાબશત રાખી જાહેરાત કરવા માટે 

( ખાનગી જગ્યામાાં) પોસ્ટસજ

A  ૦૨૦૧૨૦૭

૧૫૧૪૦ (B)

૧૫૧૪૦ (C)

૧૫૧૪૦ (D)

૧૫૧૪૧ ખાનગી જગ્યા ઉપર ૧.૨ મીટરથી ૦.૯ 

મીટર ( ૧ ચોરસ મીટર સુધી) (મહત્તમ 

સાઇઝ ૧ ચો.મી. સુધી)

િીજળીથી પ્રકાવશત વસ્થર લટકતા ધ્િજ 

પરની જાહેરાત તથા વનયોન બોડડ, 

લોલીપોપ બોડડ, બોડડના બોક્ષમાું અુંદરના 

ભાગમાું લાઇટ મ કી કરિામાું આિતી 

જાહેરાત

A  ૦૨૦૧૨૦૭

૧૫૧૪૮ (A) (અ) ખાનગી જ્ગ્યામાાં

૧૫૧૪૮ (B)

૧૫૧૪૮ (C)

૧૫૧૪૮ (D)

કોમ્પ્ય ટરાઇઝડ ફડજીટલ મ િીંગ ફડસ્પ્લેથી 

જાહેરાત

A ૦૨૦૧૨૦૭

૧૫૧૫૩ (અ) ખાનગી જગ્યામાાં ૧૨૦૦૦

૧૫૧૫૪ (િ) મહાનગરપાબલકાની જગ્યામાાં ૩૦૦૦૦

પ્રબત ચો. મી વાબર્જક

પ્રબત ચો. મી વાબર્જક

રદ

રદ

રદ

રદ

રદ

રદ

રદ

રદ

રદ

રદ
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લાગત કોડ લાગતન ું નામ બજટે કોડ નુંબર શેરો

૧ ૨ ૩ ૪

જ દા જ દા ખાતાઓમાું તા. ૧-૪-૨૦૧૯ થી ૩૧-૩-૨૦૨૦ (સને ૨૦૧૯-૨૦) સ ધી લેિા પાત્ર લાગતોન ું પત્રક 

       સમગ્ર સભાએસ ચિેલ દર 

(રૂવપયામાું)

૫

૧૫૧૩૭ હોફડિંગ્સ મહાનગરપાવલકાની જગ્યામાું

૧૫૧૩૭ (A) (અ) ધાબમજક/સામાજીક/રાજકીય હેતુ માટે ૧૦૦

૧૫૧૩૭ (B) (િ) વાબણજ્ય જાહેરાત હેતુાં માટે

કોપોરેશનની ખુલ્લી જગ્યા, બવવ્ધ સકજલો, 

મુખ્ય રસ્તા સદહત

૧૫૧૩૭ (C) (ક)બનયત ફોમજ વેચાણ ફી ૧૫૦

૧૫૧૩૭ (D) ગેરકાયદેસરનો દાંડ ૫૦૦૦

૧૫૧૩૮ ૧(અ) કોમ્યુબનકેશન ટાવસજ (ખાનગી 

જગ્યા)

A  ૦૨૦૧૨૨૦ ૭૫૦૦૦

(િ) કોમ્યુબનકેશન ટાવસજનુાં ભાડુાં(ટાવર 

દીઠ)

૧૦૦૦

૨(અ) દડસ્ક એન્ટેના(વાબણજ્ય હેતુ માટે) ૧૨૦૦૦

૧૫૫૬૬(A) (અ) ૪G કોમ્યુનીકેશન પોલ માટેનો 

ઇન્સ્ટોલેશન ચાજજ  (મહાનગરપાબલકાની 

જગ્યામાાં)

A  ૦૨૦૧૨૨૧ ૧૭૬૦૦

૧૫૫૬૬(B) (િ) ૪G પોલની વાબર્જક પરવાનગી ફી ૫૫૦

૧૫૫૬૬(C) (ક) ૪G કોમ્યુનીકેશન પોલ માટે વપરાતી 

જમીનના ૨૦ વર્જના ભાડાપટ્ટાની લાગત

ગુ.સ.શ. બવ.શ.ગુ.બન. બવભાગના ઠરાવ  નાં. 

નપલ/૪૫૧૨-૩૪૩૮-મ/તા.૩-૧૦-૧૨ 

સ.સ. ઠ.અાં. ૨૯૧/તા. ૨૫-૩-૨૦૧૩ 

તથા ૫૮/૧૯-૮-૨૦૧૩ અન્વયે ઠરાવેલ 

દરો  (અ તથા િ માાં દર ત્રણ વર્ે  ૧૦ ટકા 

વધારો)  (તા. ૩-૧૦-૨૦૧૫)

૨(અ) દડસ્ક એન્ટેના

(વાબણજ્ય હેતુ માટે)

૧૦૦૦૦

૨(િ) પોલ માટે વપરાતી જમીન 

ભાડાપટ્ટાની લાગત

પ્રારાં બભક ઇન્સ્ટોલેશન અને 

ભાડુાં

પ્રબત મીટર પોલની ઉંચાઈ

પ્રારાં બભક  જાંત્રીની ૪૦ ટકા 

રકમ

પ્રારાં બભક ઇન્સ્ટોલેશન અને 

ભાડુાં

પ્રબત પોલ

પ્રારાં બભક ઇન્સ્ટોલેશન 

કોમ્યુબનકેશન ઓથોરીટી 

પાસેથી લેવાના રહેશ.ે

વાબર્જક

પ્રબત ફોમજ

પ્રબત માસ

ઉચ્ચક વધુમાાં વધુ ૧૫ દદવસ 

માટે.

લાગત રદ કરી ટેન્ડર પ્રદરયાથી આપવાના 

રહેશ.ે
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લાગત કોડ લાગતન ું નામ બજટે કોડ નુંબર શેરો

૧ ૨ ૩ ૪

જ દા જ દા ખાતાઓમાું તા. ૧-૪-૨૦૧૯ થી ૩૧-૩-૨૦૨૦ (સને ૨૦૧૯-૨૦) સ ધી લેિા પાત્ર લાગતોન ું પત્રક 

       સમગ્ર સભાએસ ચિેલ દર 

(રૂવપયામાું)

૫

સાઇન બોડડ A  ૦૨૦૧૨૦૭

૧૫૧૪૨ (અ) ટેલીફોન ઇલેક્ટર ીક થાાંભલા 

ઉપર(મહત્તમ સાઇઝ ૨×૧ ફૂટ)

૧૫૫૭૨ લાઇટવાળા (બકઓસ્ક)

૧૫૧૪૩ (િ)બકઓસ્ક િોડજ  ઉપરની જાહેરાત 

( સ્ટર ીટ લાઇટ ના પોલ પર ટેન્ડરથી)

૧૫૧૪૩  (A) ખાનગી જગ્યામાાં (સાઇઝ : ૧ ચોરસ મીટર 

સુધી)

િોલ પેઇવન્ટુંગ A  ૦૨૦૧૨૦૭

૧૫૧૪૫ ખાનગી જગ્યામાાં ૪૦

કપડાુંના બેનસડ અને ફ્લેક્ષ A  ૦૨૦૧૨૦૭

૧૫૧૪૬ (અ) મહાનગરપાબલકાની જગ્યામાાં

૧૫૧૪૬    (A) (અ) ધાબમજક/સામાજીક/રાજકીય હેતુ 

માટે (મહત્તમ સાઇઝ ૬×૩ ફૂટ = ૨×૧ 

ચો.મી)

૭૫

૧૫૧૪૬    (B) (િ) વાબણજ્ય જાહેરાત હેતુ માટે (મહત્તમ 

સાઇઝ ૬×૩ ફૂટ = ૨×૧ ચો.મી)

૨૦૦

૧૫૧૪૭ (િ) ખાનગી જગ્યામાાં.  ૬×૩ ફૂટ = ૨×૧ 

ચો.મી

૧૦૦

૧૫૧૪૯ (િ) મહાનગરપાબલકાની જગ્યામાાં ૩૫૦૦

૧૫૧૫૦(A) રોડ શો ૩૦૦૦

૧૫૧૫૦(B) પગ રીક્ષા દ્વારા થતી જાહેરાત ૩૫૦૦

પડદા ઉપર લેન્ટનડ સ્લાઇડથી પ્રકાવશત 

થતી જાહેરખબર

A  ૦૨૦૧૨૦૭

૧૫૧૫૧ (અ) ખાનગી જગ્યામાાં ૩૦૦૦

૧૫૧૫૨ (િ) મહાનગરપાબલકાની જગ્યામાાં ૩૦૦૦

૧૫૧૫૬ ઉપરોક્ત ૧ થી ૮ નુંબરની લાગતો માટે 

૧. પરમીશન િગર હોય તો

A  ૦૨૦૧૨૦૭

(બ) માકેટ પાફકિંગ ચાજડ

પ્રબત ચો.મી. વાબર્જક

૧૦ ગણા સ ધી દુંડ લઇ દ ર કરી શકાશે

પ્રબત ચો.મી. વાબર્જક

પ્રબત દદન

પ્રબત માસ પ્રબત દરક્ષા

પ્રબત ચો.મી. માબસક કે તેના 

ભાગ માટે

પ્રબત ચો.મી વાબર્જક

ઉચ્ચક માબસક કે તેના ભાગ 

માટે

પ્રબત ચો.મી. માબસક કે તેના 

ભાગ માટે

રદ

પ્રબત ચો.મી માબસક કે તેના 

ભાગ માટે

રદ

ટેન્ડરથી

રદ
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લાગત કોડ લાગતન ું નામ બજટે કોડ નુંબર શેરો

૧ ૨ ૩ ૪

જ દા જ દા ખાતાઓમાું તા. ૧-૪-૨૦૧૯ થી ૩૧-૩-૨૦૨૦ (સને ૨૦૧૯-૨૦) સ ધી લેિા પાત્ર લાગતોન ું પત્રક 

       સમગ્ર સભાએસ ચિેલ દર 

(રૂવપયામાું)

૫

૧૫૧૬૨ સાયકલ ૫

૧૫૧૬૩ સ્કુટર ૧૦

૧૫૧૬૪ કાર ૩૦

A  ૦૨૦૧૨૦૨

૧૫૧૭૧ (અ) કાચા-પાકા કેિીનોની પરવાનગી ફી ૧૫૦

ટર ાિીક અડચણ રૂપ ન થાય તે પ્રમાણે 

મ કિા િધ માું િધ  ૫ ફદિસ માટે 

પરિાનગી આપિાની લાગત

A  ૦૨૦૧૨૦૭

૧૫૧૭૩ (અ) વાબણજ્ય હેતુ માટે ગેટ ટાઇપની 

કમાનો

૭૦૦૦

૧૫૧૭૪ (ક) ગેટ િોક્સ ટાઇપની કમાનો વાબણજ્ય 

હેતુ માટે

૧૦૦૦૦

૧૫૧૭૫ (િ) ધાબમજક/સામાજીક/રાજકીય પ્રસાંગે ૫૦૦

૧૫૧૭૬ ધાબમજક/સામાજીક/રાજકીય પ્રસાંગે ૭૦૦

ઉપરોક્ત િાંને વાબણજ્ય અને 

ધાબમજક/સામાજીક/રાજકીય પ્રસાંગે બનયત 

પરવાના ફી ઉપરાાંત ફી જટેલી જ રકમ 

દડપોઝીટ તરીકે ઇલાયદા વસૂલ લેવાની 

રહેશ.ે

૧૫૧૭૭ આકાશમાાં ફૂલાવેલા િલુન દ્વારા જાહેરાત 

કરવા માટેનો દર

A  ૦૨૦૧૨૦૭ ૧૦૦૦૦

૧૫૧૭૮ એમ્યુઝમેન્ટ પાકજ  માટે એટલે કે આનાંદ 

પ્રમોદના સાધનો જવેા કે, મેરી ગો રાઉન્ડ, 

ચકડોળ/ટોરા-ટોરા તથા પ્રદશજન કે મેળા 

બવગેરે માટે ટી.પી ના ખુલ્લા પ્લોટ એક માસ 

કે તેના ભાગ માટે ઉપયોગ કરવા

A  ૦૨૦૧૨૦૧   ૨૦૦       

  

૧૦૦૦૦

૯૨૩૦૩ અનામત અનામત 

૯૨૩૦૩

૩૦૦૦૦

પ્રબત ચોરસ મીટર એક માસ 

અથવા તેના ભાગ માટે 

ઓછામાાં ઓછા માબસક

અથવા મ્યુબનબસપલ 

કબમશનરિી સુચવે તે મુજિ 

દડપોઝીટ વસૂલ લેવાની રહેશ.ે

ઉચ્ચ એક માસ  કે તેના ભાગ 

માટે

ઉચ્ચક

ઉચ્ચક

દર ચોરસ મીટર માબસક

દૈબનક

દૈબનક

દૈબનક
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લાગત કોડ લાગતન ું નામ બજટે કોડ નુંબર શેરો

૧ ૨ ૩ ૪

જ દા જ દા ખાતાઓમાું તા. ૧-૪-૨૦૧૯ થી ૩૧-૩-૨૦૨૦ (સને ૨૦૧૯-૨૦) સ ધી લેિા પાત્ર લાગતોન ું પત્રક 

       સમગ્ર સભાએસ ચિેલ દર 

(રૂવપયામાું)

૫

૧૫૧૮૦ ટી.પી નાાં ખુલ્લા પ્લોટોના દારૂખાનાના 

૧૦'×૧૦' (૧૦૦ ચો. ફૂટ ) ની જગ્યા 

તદ્દન હાંગામી ધોરણે પરવાના ફીથી 

ફાળવવા િાિત

A  ૦૨૦૧૨૦૧ હરાજી 

દ્વારા 

ફાળવવા

ના રહેશ.ે

૫૦૦૦૦

ટી.પી નાાં ખુલ્લા પ્લોટો તહેવારો દરબમયાન 

દારૂખાનાના ૧૦'×૧૦' (૧૦૦ ચો. ફૂટ ) 

ની જગ્યા તદ્દન હાંગામી ધોરણે પરવાના 

ફીથી ફાળવવા િાિત (એક માસ કે તેના 

ભાગ માટે)

૧૫૧૮૧

૧૫૧૮૨

૧)ઉત્તરાયણ 

(પતાંગ/રીલ/વેચાણ માટે ) 

૨)દદવાળી

(બગ્રટીંગ કાડજ/મીણિત્તી/કેલેન્ડર)

૩૦૦૦

૧૫૧૮૫ ઇન્રીમેન્ટલ કોન્ટર ીબ્યુશન સરકારિીએ 

નક્કી કરેલ રકમ ન ભરે તો વ્યાજ

C  ૦૨૦૧૬૦૪ ખાતાએ 

સરકારિીની 

માંજૂરી 

મેળવવાની 

કાયજવાહી 

કરવી

૧૫૫૭૪ નોન ટી. પી દડડક્શન A  ૦૨૦૧૨૦૯

૦૨૦૨ બાુંધકામ પરિાનગી શાખા

૧૫૧૮૬ િાાંધકામ પાણી ફી A  ૦૪૦૧૧૦૫ ૭૫૦

૧૫૧૮૭ આબકજ ટેક્ચર/સ્ટરક્ચરલ એાંજીબનયર 

લાયસન્સ ફી

A  ૦૨૦૧૨૦૮ ૧૦૦૦૦

૧૫૧૮૮ એબપ્રલ માસમાાં ન ભરે તો દાંડ ૨૫૦

૧૫૧૮૯ સવેયર લાયસન્સ ફી A  ૦૨૦૧૨૦૮ ૩૦૦૦

૧૫૫૬૭ સાઇટ એન્જી. ક્લાકજ  ઓફ વકજ  લાયસન્સ ફી ૮૦૦૦

૧૫૫૬૮ ડેવલોપર લાયસન્સ  રજી. ફી ૨૫૦૦૦

૧૫૬૨૬ ફાયર પ્રોટેક્શન કન્લટન્ટ ઓન રેકોડજ A  ૦૨૦૧૨૦૮ ૫૦૦૦૦

કીરકોળ

ટી.પી સાઇટ પ્લાન લાગત A  ૦૨૦૨૨૦૧

૧૫૧૯૦ (અ) ૧/૫ ના સ્કેલમાાં એક ફાઇનલ પ્લોટ ૭૦૦

પાાંચ  વર્જ માટે

પાાંચ  વર્જ માટે

પાાંચ  વર્જ માટે

પાાંચ  વર્જ માટે

પાાંચ  વર્જ માટે

દર માસે ભરે તયાાં સુધી

૧ માળ

બમબનમમ અપસેટ વેલ્યુ 

ઉચ્ચક જાહેર હરાજીથી અથવા 

અપસેટ વેલ્યુથી ફાળવવા 

િાિત મ્યુબનબસપલ 

કબમશ્નરિીને સત્તા આપવામાાં 

આવે છે.

૧ વર્જના ૧૦ હ્પ્તા 

પી.એલ.આર.+૧ ટકો વ્યાજ

બમબનમમ અપસેટ વેલ્યુ 

ઉચ્ચક જાહેર હરાજીથી સ્ટોલ 

ફાળવવાના રહેશે મુદ્દત એક 

માસથી વધારે રહેશે નદહ.

(5ÜÁõÜÉÛÌ¤ø -10) - 17



લાગત કોડ લાગતન ું નામ બજટે કોડ નુંબર શેરો

૧ ૨ ૩ ૪

જ દા જ દા ખાતાઓમાું તા. ૧-૪-૨૦૧૯ થી ૩૧-૩-૨૦૨૦ (સને ૨૦૧૯-૨૦) સ ધી લેિા પાત્ર લાગતોન ું પત્રક 

       સમગ્ર સભાએસ ચિેલ દર 

(રૂવપયામાું)

૫

૧૫૧૯૧ (અ) ૧/૨૦ ના સ્કેલમાાં એક ટી.પી 

સ્કીમના નક્શાની નકલ

૫૦૦

(િ) ૧/૨૦ ના સ્કેલમાાં એક ટી.પી 

સ્કીમના નક્શાની નકલ

૬૦૦૦

૯૨૩૨૮ વૃક્ષારોપણ રજાચીઠ્ઠી સમયે ભરવાની રહેશે અનામત

(અ) રહેણાાંક ૪૦

૫૫

૮૦

૧૨૫

(િ) િીન રહેણાાંક ૬૦

૮૫

૧૨૫

૧૫૦

નબવન લાગત રેઇન વોટર હાવેસ્ટીંગની અનામત

(િાાંધકામ રજાબચઠ્ઠી સમયે લેવાની)

રદ

રદ

રદ

૬૦.૦૧ થી ૧૦૦.૦૦  ચો. 

મી. સુધી માપ ધરાવતી 

બમલ્કત માટે પ્રબત ચો. મી.

૧૦૦.૦૧ થી વધુ  ચો. મી. 

સુધી માપ ધરાવતી બમલ્કત 

માટે પ્રબત ચો. મી.

 ૩૦ ચો. મી. સુધી માપ 

ધરાવતી બમલ્કત માટે પ્રબત 

ચો.મી.

૩૦.૦૧ થી ૬૦.૦૦  ચો. મી. 

સુધી માપ ધરાવતી બમલ્કત 

માટે પ્રબત ચો. મી.

૪૦.૦૧ થી ૧૦૦.૦૦  ચો. 

મી. સુધી માપ ધરાવતી 

બમલ્કત માટે પ્રબત ચો. મી.

૧૦૦.૦૧ થી વધુ  ચો. મી. 

સુધી માપ ધરાવતી બમલ્કત 

માટે પ્રબત ચો. મી.

 ૩૦ ચો. મી. સુધી માપ 

ધરાવતી બમલ્કત માટે પ્રબત 

ચો.મી.

૩૦.૦૧ થી ૪૦.૦૦  ચો. મી. 

સુધી માપ ધરાવતી બમલ્કત 

માટે પ્રબત ચો. મી.
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લાગત કોડ લાગતન ું નામ બજટે કોડ નુંબર શેરો

૧ ૨ ૩ ૪

જ દા જ દા ખાતાઓમાું તા. ૧-૪-૨૦૧૯ થી ૩૧-૩-૨૦૨૦ (સને ૨૦૧૯-૨૦) સ ધી લેિા પાત્ર લાગતોન ું પત્રક 

       સમગ્ર સભાએસ ચિેલ દર 

(રૂવપયામાું)

૫

ઓગેબનક વેસ્ટ કનવટજર મુકવાની અનામત

૯૨૫૦૨(A) રહેણાાંક િાાંધકામ માટે ૪૫૦ પ્રબત 

ચો.મી. 

(િાાંધકામ)

૯૨૫૦૨(B) કોમશીયલ િાાંધકામ માટે ૬૦૦ પ્રબત 

ચો.મી. 

(િાાંધકામ)

૧૫૧૯૪ ફોમજ વેચાણ 

(નબવન િાાંધકામ પરવાનગી માટે )

A ૧૬૦૨૨૦૪ ૨૦૦

સ્ર ટીની િી તથા વસક્યોરીટી ફડપોઝીટ

સ્ર ટીની િી A  ૦૨૦૧૨૦૯

(૧) બીન રહેણાુંક  બાુંધકામ માટે

૧૫૧૯૫ (અ) િાાંધકામના કે્ષત્રફ્ળ  માટે ૭૫

૧૫૧૯૬ (િ) જમીનના કે્ષત્રફ્ળ ૩૦

(૨) રહેણાુંક  બાુંધકામ માટે

૧૫૧૯૭ (અ) િાાંધકામના કે્ષત્રફ્ળ  માટે ૨૦

૧૫૧૯૮ (િ) જમીનના કે્ષત્રફ્ળ ૧૦

બસક્યોરીટી દડપોઝીટ રહેણાાંક ૯૨૩૦૨ ૭

િીન રહેણાાંક ૯૨૩૦૨ ૫૦

૧૫૨૦૧ ગેરકાયદેસર િાાંધકામ માટે રીમુવલ ચાજજ 

પ્રબત કલાકના

C  ૦૨૦૨૬૦૧ ૫૦૦૦

૧૫૨૦૨ રજા બચઠ્ઠી રીન્યુઅલ ચાજજ A  ૦૨૦૧૨૦૯ ૨૫૦૦

૨૦૦૦૦

૧૫૨૦૩ રજા બચઠ્ઠીની તારીખથી ૧ વર્જ િાદ ૨૫૦

૧૫૦૦

પ્લીંથ રોક પ્રમાણપત્ર િી

(અ) લો - રાઇઝ બાુંધકામ

૧૫૨૦૪ (૧) રહેણાાંક માટે ૨૫૦૦

(૨) િીન રહેણાાંક માટે ૫૦૦૦ પ્રબત ટાવર

પ્રબત ટાવર

પ્રબત માસ કોમબશજયલ

પ્રબત વર્જ કોમબશજયલ માટે

પ્રબત માસ રહેઠાણ

પ્રબત કલાકના

પ્રથમ ત્રણ વર્જ રહેઠાણ માટે

દર ચોરસ મીટર રહેણાાંક

દર ચોરસ મીટર બિન રહેણાાંક

દર ચોરસ મીટર

દર ચોરસ મીટર

દર ચોરસ મીટર અથવા 

ઓછામાાં ઓછા ૧૦૦૦

દર ચોરસ મીટર અથવા 

ઓછામાાં ઓછા ૧૦૦૦

૩૫ યુબનટ તથા તેથી વધુ

૧૫૦૦ ચો.મી. થી વધુ

રદ
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લાગત કોડ લાગતન ું નામ બજટે કોડ નુંબર શેરો

૧ ૨ ૩ ૪

જ દા જ દા ખાતાઓમાું તા. ૧-૪-૨૦૧૯ થી ૩૧-૩-૨૦૨૦ (સને ૨૦૧૯-૨૦) સ ધી લેિા પાત્ર લાગતોન ું પત્રક 

       સમગ્ર સભાએસ ચિેલ દર 

(રૂવપયામાું)

૫

૧૫૨૦૫ (૩) રહેણાાંક િીન રહેણાાંક માટે ૩૫૦૦

(િ) હાઇરાઇઝ િાાંધકામ

(૧) રહેણાાંક માટે ૫૦૦૦

(૨) િીન રહેણાાંક માટે ૮૦૦૦

(૩) રહેણાાંક િીન રહેણાાંક માટે ૬૦૦૦

(ક)લે-આઉટ િાાંધકામ ૩૫૦૦

કમ્પ્લીશન પ્રમાણપત્ર િી A  ૦૨૦૧૨૨૩

૧૫૨૦૬ (અ) રહેણાાંક માટે ૧૫૦

૧૫૨૦૭ (ક) બિન-રહેણાાંક માટે ૫૦૦૦

ઓક્ય પેશન પ્રમાણપત્ર િી A  ૦૨૦૧૨૨૪

૧૫૨૦૮ (અ) રહેણાાંક માટે ૧૫૦

૧૫૨૦૯ (િ) બિન-રહેણાાંક માટે ૨૫૦૦

૧૫૨૧૦ હયાત હાઇરાઇઝ મકાનના સ્ટરક્ચર સેફ્ટી 

પ્રમાણપત્ર તા. ૧.૪.૨૦૦૩ પછે ૩ માસ 

િાદ આપવામાાં ન આવે તો(દર પાાંચ વર્જ 

સ્ટરક્ચર સેફ્ટી દરપોટજ  આપવાનો રહેશ)ે 

(એટલે કે ૨૦૦૮,૨૦૧૩ બવગેરે)

૧૦૦૦૦

બિન રહેણાાંક િાાંધકામ પરવાનગી 

મેળવતાાં પહેલા પરવાનગી પાત્ર િાાંધકામ 

શરૂ કરે તો

A  ૦૨૦૧૨૦૯

૧૫૨૧૨ વરસાદી ગટરની લાગત ૨૦

૬૦

૧૫૨૧૩ મદટરીયલ ડમ્પીંગ ચાજજ ૮૦૦૦

૫૦

સ્વતાંત્ર માબલકીવાળા રહેણાાંક 

૧ વર્જ દીઠ

પ્રબત ચોરસ મીટર સ્વતાંત્ર 

માબલકીવાળા રહેણાાંક 

બસવાયના બમલ્કતો ૧ વર્જ દીઠ

પ્રબત ચોરસ મીટર રહેણાાંક

પ્રબત ચોરસ મીટર બિન 

રહેણાાંક

સરકારી ઇમારતો

નક્શા માંજૂરી અથે મુક્યા તારીખથી દદન- 

૬૦માાં ખાતા તરફથી માંજૂરી ન અપાય તો 

મુદ્દત વીતી િાાંધકામ શરૂ કરી શકે પણ આ 

૬૦ દદવસની અવબધ પહેલા િાાંધકામ શરૂ 

કરે તો બિન રહેણાાંક માટે સ્કુટીની ફીના-૧ 

ગણા

યુબનટ દીઠ

યુબનટ દીઠ

પ્રથમ ૨૫ યુબનટ દીઠ 

તયારિાદ દરેક યુબનટ દીઠ 

૨૦૦ વધારે

યુબનટ દીઠ

પ્રબત ટાવર

પ્રબત ટાવર

પ્રબત ટાવર

પ્રબત ટાવર
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લાગત કોડ લાગતન ું નામ બજટે કોડ નુંબર શેરો

૧ ૨ ૩ ૪

જ દા જ દા ખાતાઓમાું તા. ૧-૪-૨૦૧૯ થી ૩૧-૩-૨૦૨૦ (સને ૨૦૧૯-૨૦) સ ધી લેિા પાત્ર લાગતોન ું પત્રક 

       સમગ્ર સભાએસ ચિેલ દર 

(રૂવપયામાું)

૫

૧૫૫૫૦ એબમનીટીઝ ચાજજ ૩૦૦

૧૫૫૫૧(A) ૩૦૦

૧૫૫૫૧(B) ૧૫૦

૧૫૫૫૨ બપ્રમીયમ એફ.એસ.આઇ. GDCR ૦૬ 

મુજિ

રેઇન વોટર હાવેસ્ટીંગ

૨૦૩ ટાઉન હોલ

૧૫૨૧૪ ગાાંધીનગરગૃહના ભાડાની લાગત A  ૦૨૦૩૨૦૧

૧૫૨૧૫ પ્રથમ શીફ્ટ ૨૦૦૦ ૨૫૦૦

૧૫૨૧૬ િીજી શીફ્ટ ૨૫૦૦ ૩૫૦૦

૧૫૨૧૭ ત્રીજી શીફ્ટ ૩૦૦૦ ૫૫૦૦

ભાષણો/પ્રિચનો(નોન-કોમવશડયલ)

૧૫૨૨૧ પ્રથમ શીફ્ટ/િીજી શીફ્ટ ૧૦૦૦

૧૫૨૨૨ દરહસજલ ભાડાના ૨૦૦૦

૧૫૨૨૩ ભાડા ઉપરાાંત એ.સી.લાઇટ, માઇક સબવજસ ૯૦૦૦

૧૫૨૨૪ િાગના ભાડાના ૭૦૦

૧૫૨૨૫ ત્રીજા સેશનની સમય મયાજદાથી વધુ સમય 

માટે

૧૦૦૦

૯૨૩૯૪ અનામત

અનામત (ધાંધાકીય) ૧૦૦૦૦

અનામત (બિન- ધાંધાકીય) ૫૦૦૦

અનામત (વધારાના શો માટે) ૨૦૦

૧૫૨૩૦ શો ટેકસ A ૦૧૧૦૧૦૫ ૧૦૦

૧૫૨૩૧ િેનર (૧૦ િેનરથી વધુ નદહ) A  ૦૨૦૩૨૦૧ ૨૦૦

૨૦૦૦ LED /પ્રોજકે્ટર દીઠ

શો દીઠ

પ્રબત િેનર

શો દીઠ

શો દીઠ

દર ૧/૨ કલાક કે તેના ભાગ 

દીઠ

શો દીઠ

સોમ થી શ ર શવન-રવિ અને 

રજાના ફદિસો

શાળાના વાબર્જક પ્રોગ્રામ માટે ૨૫% રાહત 

દરે

જાંત્રીના દરે પ્રબત ચો.મીટર

રદ

પ્રબત ચો.મીટર 

બિનરહેણાાંક/ઔદ્યોગીક

પ્રબત ચો. મીટર શૈક્ષબણક 

�/ચેરીટેિલ ્રસ્ટ/ ગવજમેન્ટ 

તથા સેમી ગવજમેન્ટ

ટર ાદફક અને સબવજસીસને 

અડચણરૂપ ન હોય તે રીતે 

ડમ્પીંગ કરવુાં અન્યથા વહીવટ 

ચાજજ

પ્રબત ચો.મીટર રહેણાાંક
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લાગત કોડ લાગતન ું નામ બજટે કોડ નુંબર શેરો

૧ ૨ ૩ ૪

જ દા જ દા ખાતાઓમાું તા. ૧-૪-૨૦૧૯ થી ૩૧-૩-૨૦૨૦ (સને ૨૦૧૯-૨૦) સ ધી લેિા પાત્ર લાગતોન ું પત્રક 

       સમગ્ર સભાએસ ચિેલ દર 

(રૂવપયામાું)

૫

૧૫૨૨૭ શીફ્ટ દીઠ વહીવટી ચાજજ ૧૫૦૦

સર સયાજીરાિનગરગૃહના ભાડાની લાગત A  ૦૨૦૩૨૦૧

૧૫૫૩૯ પ્રથમ શીફટ (શો દીઠ) ૩૦૦૦ ૩૫૦૦

૧૫૫૪૦ િીજી  શીફટ (શો દીઠ) ૪૦૦૦ ૫૦૦૦

૧૫૫૪૧ ત્રીજી  શીફટ (શો દીઠ) ૬૦૦૦ ૭૫૦૦

૧૫૫૪૨ પ્રથમ અને િીજા  શીફટનુાં ભાડુાં  ભાર્ણ 

અને પ્રવચન

૨૫૦૦

૧૫૫૪૩ બવદુ્યત એ.સી અને માઇક સબવજસ ચાજજ ૧૨૦૦૦

૧૫૫૪૪ શીફટ દીઠ વહીવટી ચાજજ ૧૫૦૦

૧૫૫૪૫ શો ટેકસ ૧૦૦

૧૫૫૪૬ દરહસજલ ૨૫૦૦

૧૫૫૪૭ ઓવર ટાઇમ ૧૦૦૦

૧૫૫૪૮ િેનર (૧૦ િેનરથી વધુ નદહ) ૨૦૦

૨૦૦૦

૧૫૫૪૯ નુક્શાની

ગુડસ એન્ડ સબવજસ ટેક્ષ ૯૨૬૧૧

૧૫૬૦૧ ફોયર ચાજીસ ૨૦૦૦

આજિા ટાઉન હોલ

૧૫૬૨૭ પ્રથમ શીફટ (શો દીઠ) ૪૦૦૦ ૪૫૦૦

૧૫૬૨૮ િીજી  શીફટ (શો દીઠ) ૫૦૦૦ ૬૦૦૦

૧૫૬૨૯ ત્રીજી  શીફટ (શો દીઠ) ૭૦૦૦ ૯૦૦૦

૧૫૬૩૦ પ્રથમ અને િીજા બશફ્ટનુાં ભાડુાં  ભાર્ણ 

અને પ્રવચન

૨૫૦૦

૧૫૬૩૧ બવદુ્યત એ.સી અને માઇક સબવજસ ચાજજ ૧૫૦૦૦

૧૫૬૩૨ શીફટ દીઠ વહીવટી ચાજજ ૧૫૦૦

૧૫૬૩૩ શો ટેકસ ૧૦૦

૧૫૬૩૪ દરહસજલ ૨૫૦૦

સોમ થી શ ર શવન-રવિ અને 

રજાના ફદિસો

LED /પ્રોજકે્ટર દીઠ

બનયમ અનુસાર

દર ૧/૨ કલાક કે તેના ભાગ 

દીઠ

પ્રબત િેનર

સોમ થી શ ર શવન-રવિ અને 

રજાના ફદિસો
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લાગત કોડ લાગતન ું નામ બજટે કોડ નુંબર શેરો

૧ ૨ ૩ ૪

જ દા જ દા ખાતાઓમાું તા. ૧-૪-૨૦૧૯ થી ૩૧-૩-૨૦૨૦ (સને ૨૦૧૯-૨૦) સ ધી લેિા પાત્ર લાગતોન ું પત્રક 

       સમગ્ર સભાએસ ચિેલ દર 

(રૂવપયામાું)

૫

૧૫૬૩૫ ઓવર ટાઇમ ૧૦૦૦

૧૫૬૩૬ િેનર/લોગો (૧૦ િેનરથી વધુ નદહ) ૨૦૦

૨૦૦૦

૧૫૬૪૯ કોન્િરન્સ હોલ વસફ્ટ પ્રમાણે (એકના) ૭૦૦૦

૧૫૬૩૭ નુક્શાની

ગુડસ એન્ડ સબવજસ ટેક્ષ ૯૨૬૧૧

૧૫૬૩૮ ફોયર ચાજીસ ૨૦૦૦

૧૫૬૫૪ ફોમજ ફી (તમામ ટાઉન હોલ) A ૧૬૦૨૨૦૪ ૨૦૦

૦૩૦૧ અવિશમન અને તાત્કાવલક સેિાઓ

વડોદરા મહાનગરપાબલકાની "દદી 

વાદહની" ભાડે મેળવવા માટેના તથા તેના 

ઉપયોગ માટે ની શરતો

A  ૦૩૦૧૨૦૨

૧૫૨૩૫ મહાનગરપાબલકાની હદમાાં દદી વાદહનીની 

સેવાઓ પ્રાથબમક રીતે શેરીઓ તથા રસ્તા 

ઉપર થતા અકસ્માતમાાં ઘવાયેલી 

વ્યબક્તઓ તથા િીજા અકસ્માતમાાં જમે 

િને તેમ જલ્દીમાાં સારવાર કેન્રમાાં 

પહોંચતા કરવા

૧૫૨૩૬ મહાનગરપાબલકાની હદમાાં :- 

દર ફેરા માટે

૧૫૨૩૬(A) (એ) નોન એ.સી. ૫૦

૧૫૨૩૬ (B) (િી) એ.સી. ૧૦૦

૧૫૨૩૭ દદી વાદહની તથા શિા વાદહની  

મહાનગરપાબલકાની હદ િહાર :- દર 

બકલોમીટર દીઠ

૧૫૨૩૭(A) (એ) નોન એ.સી. ૧૫

૧૫૨૪૮ અહીં મજજ કરેલ છે

૧૫૨૪૮(A) અહીં મજજ કરેલ 

છે

બવના મુલ્યે

બનયમ અનુસાર

બનયમ અનુસાર

LED /પ્રોજકે્ટર દીઠ

ટાઉન હોલનો પ્રોજકે્ટર એક 

વાપરે તો ૫૦૦૦  અને  િે 

વાપરે તો ૧૦૦૦૦

દર ૧/૨ કલાક કે તેના ભાગ 

દીઠ

પ્રબત િેનર
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લાગત કોડ લાગતન ું નામ બજટે કોડ નુંબર શેરો

૧ ૨ ૩ ૪

જ દા જ દા ખાતાઓમાું તા. ૧-૪-૨૦૧૯ થી ૩૧-૩-૨૦૨૦ (સને ૨૦૧૯-૨૦) સ ધી લેિા પાત્ર લાગતોન ું પત્રક 

       સમગ્ર સભાએસ ચિેલ દર 

(રૂવપયામાું)

૫

૧૫૨૩૭ (B) (િી) એ.સી. ૨૦

૧૫૨૩૮ િેઇટીંગ ચાજડ : હદમાાં તથા હદ િહાર 

પ્રથમ ૩૦ બમનીટ િાદ કરતા તે પછીની 

દરેક ૬૦ બમનીટ અગર તેના ભાગ માટે

૫૦

મહાનગરપાવલકાની હદ બહાર ભથથાના 

દર :-

દરેક વધી દીઠ અગર દર ૮ કલાક કે તેના 

ભાગ માટે

૧૫૨૩૯ ડર ાઇવરના ૧૦૦

૧૫૨૪૦ સૈબનકના ૮૦

૧૫૨૪૧ વધારાના દર કલાક કે તેના ભાગ માટે 

ડર ાઇવર/સૈબનકના

૨૦

૧૫૨૪૪ બભકુ્ષક બવના મુલ્યે

૧૫૨૪૫ મહાનગરપાબલકાની હદમાાં રહેતા તથા 

મહાનગરપાબલકાની હદ િહાર જમેનુાં મુખ્ય 

મથકમાાં રહેતા હોય તેવા કમજચારીઓ માટે

૧૫૨૪૬ ઉપરોક્ત કમજચારીઓના કુટુાંિીજનો માટે 

ઠરેલ દરના

૫૦% ના 

દરે

મહાનગરપાવલકાની શબિાહેની ભાડે 

મેળિિા બાબતે લાગત અને ભથથાના 

વનયમો તથા શરતો

A ૦૩૦૧૨૦૩

૧૫૨૪૭ મહાનગરપાબલકાની હદમાાં :- દર ફેરા માટે

૧૫૨૪૮ મહાનગરપાબલકાની હદ િહાર :- દર 

બકલોમીટર દીઠ

રદ

૧૫૨૪૮(A) (એ) નોન એ.સી. રદ

૧૫૨૪૮(B) (િી) એ.સી. રદ

૧૫૨૪૯ વેઇટીંગ ચાજજ : પ્રથમ ૩૦ બમનીટ િાદ 

કરતા તે પછીની  દરેક ૬૦ બમનીટ અગર 

તેના ભાગ માટે

રદ

મહાનગરપાબલકાની હદ િહાર ભથ્થાના 

દર :-

૧૫૨૩૮ માાં  મજજ કરેલ છે

૧૫૨૩૭(A) માાં  મજજ કરેલ 

છે

૧૫૨૩૭ (B)માાં  મજજ કરેલ 

છે

બવના મુલ્યે

૧૫૨૩૭ માાં  મજજ કરેલ છે

બવના મુલ્યે શહેર પુરતુાં 

મયાજદદત  શહેર િહાર ૫૦% 

ના દરે

૧૫૨૫૪ અહીં મજજ કરેલ છે

૧૫૨૫૨ અહીં મજજ કરેલ છે

૧૫૨૫૫ અહીં મજજ કરેલ છે

૧૫૨૫૦ અહીં મજજ કરેલ છે

૧૫૨૫૧ અહીં મજજ કરેલ છે

૧૫૨૪૮(B)અહીં મજજ કરેલ 

છે

૧૫૨૪૯ અહીં મજજ કરેલ છે
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લાગત કોડ લાગતન ું નામ બજટે કોડ નુંબર શેરો

૧ ૨ ૩ ૪

જ દા જ દા ખાતાઓમાું તા. ૧-૪-૨૦૧૯ થી ૩૧-૩-૨૦૨૦ (સને ૨૦૧૯-૨૦) સ ધી લેિા પાત્ર લાગતોન ું પત્રક 

       સમગ્ર સભાએસ ચિેલ દર 

(રૂવપયામાું)

૫

દરેક વધી દીઠ અગર દર ૮ કલાક કે તેના 

ભાગ માટે

૧૫૨૫૦ ડર ાઇવરના રદ

૧૫૨૫૧ સૈબનકના રદ

૧૫૨૫૨ વધારાના દર કલાક કે તેના ભાગ માટે 

ડર ાઇવર/સૈબનકના

રદ

૧૫૨૫૩ શિવાદહનીની સેવાઓ 

મહાનગરપાબલકાની હદમાાં તથા 

મહાનગરપાબલકાની હદ િહાર જમેનુાં મુખ્ય 

મથક છે તેથી તે મુખ્ય મથકે રહેતા હોય 

તેવા કમજચારીઓને

૧૫૨૫૪ કમજચારીઓના કુટુાંિીજનો માટે ઠરેલ દરના રદ

૧૫૨૫૫ બભકુ્ષક, રક્ત્તબપબત્તયા અને બિન વારસી 

વ્યબક્તઓની લાશ માટે શિવાદહની

૩૦ બેઠકોિાળી મોટી શબિાફહનીના 

ઉપયોગ માટેના વનયમો (આ  

સબિાફહની વિના મ લ્યે કોઇને આપિી 

નહી. )

૧૫૨૫૬ મોટી શિવાદહની દર િે કલાક કે તેના 

ભાગ માટે

૭૫૦

૧૫૨૫૭ વધારાની ૩૦ બમનીટ કે તેના ભાગ માટે 

(સમયની ગણતરી ફાયર સ્ટેશનથી 

નીકળ્યા તે ફાયર સ્ટેશન પર પરત આવતા 

સુધીનો સમય ગણતરીમાાં લેવાશ)ે િે 

કલાકથી વધારે થયે િીજા ૧/૨ નો ચાજજ 

અને વધારે સમયેથી

૧૦૦

િડોદરા મહાનગરપાવલકાની "હદમાું" 

ટેન્કરો મારિત પાણી પ રૂ પાડિા

A  ૦૩૦૧૨૦૪

(૧) પુંપ િગરની ટેન્કર માટેનો ચાજડ

૧૫૨૫૮ અ) લગ્ન પ્રસાંગે ૭૫૦

૧૫૨૫૯ િ) રહેઠાણ માટે પીવા માટે ૩૦૦

૧૫૨૬૦ ક) િાાંધકામ બસવાયના અન્ય ઉપયોગ માટે ૨૦૦૦

(૨) પુંપિાળી ટેન્કર માટેનો ચાજડ

૧૫૨૬૧ અ) લગ્ન પ્રસાંગે ૧૦૦૦

૧૫૨૬૨ િ) રહેઠાણ માટે પીવા માટે ૪૦૦

બવના મુલ્યે

બવના મુલ્યે

૧૫૨૪૬ માાં  મજજ કરેલ છે

૧૫૨૪૦ માાં  મજજ કરેલ છે

૧૫૨૪૧ માાં  મજજ કરેલ છે

૧૫૨૩૯ માાં  મજજ કરેલ છે
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૧ ૨ ૩ ૪

જ દા જ દા ખાતાઓમાું તા. ૧-૪-૨૦૧૯ થી ૩૧-૩-૨૦૨૦ (સને ૨૦૧૯-૨૦) સ ધી લેિા પાત્ર લાગતોન ું પત્રક 

       સમગ્ર સભાએસ ચિેલ દર 

(રૂવપયામાું)

૫

૧૫૨૬૩ ક) િાાંધકામ બસવાયના અન્ય ઉપયોગ માટે ૨૫૦૦

૧૫૨૬૬ પાંપવાળી તથા પાંપ વગરની પાણીની ટાાંકી 

માંદદર, મસ્જીદ, જાહેર ધાબમજક તથા 

સાવજજબનક હોબસ્પટલ/જાહેર રમતો-રેલી 

તથા કથાઓમાાં જાહેર ધાબમજક સરકારિીની 

માંજુરીની નકલ રજુ કયેથી

૧૦૦

ટેન્કરો દ્વારા પ રૂ પાડિા અુંગે 

મહાનગરપાવલકાની હદ બહારના ચાજડ

૧૫૨૬૭ (૧)એક વોટર ટેન્કર (દર ૪ કલાક કે તેના 

ભાગ માટે)

૪૦૦૦

૧૫૨૬૮ (અ) િેઇટીંગ ચાજડ : વધારાના દર કલાક 

કે તેના ભાગ

૫૦૦

૧૫૨૬૯ (બ) ટર ાન્સપોટડ  ચાજડ :- દર બકલોમીટર 

દીઠ

૧૦૦

(ક) મહેકમ ખચડ :- 

૧૫૨૭૦ ડર ાઇિર ભથથ ું:- દર વધી દીઠ દર આઠ 

કલાક કે તેના ભાગ

૨૦૦

૧૫૨૭૧ અને વધારાના દર કલાકના કે તેના ભાગ 

માટે

૧૦૦

૧૫૨૭૨ સૈવનક તથા ક્લીનર :- દર વધી દીઠ દર 

આઠ કલાક કે તેના ભાગ

૧૫૦

૧૫૨૭૩ અને વધારાના દર કલાકના કે તેના ભાગ 

માટે

૭૫

આગ અકસ્માત, બચાિ કાયડ હેત  માટે 

િડોદરા મહાનગરપાવલકાની હદમાું

A  ૦૩૦૧૨૦૧

૧૫૨૭૪ (૧) ફક્ત રહેઠાણ માટે

(૨) મીલ, ફેક્ટરી ગેરેજ, દુકાનો ઓદફસ, 

પેટર ોલ પાંપ, બસનેમાગૃહ, રેસ્ટોરન્ટ, હોટેલ 

અને દુકાન સાથેના ગોડાઉનની આગ તથા 

િચાવ કોલ માટે તથા ઇતર ગોડાઉનની 

આગ િુઝાવવા માટે

૧૫૨૭૫ મહાનગરપાબલકાની હદમાાં અબગ્નશમન 

એપ્લાયન્સીસ ફ્ક્ત ૧૦૦ સ્ક્વેર ફૂટ 

સુધીના કોમબશજયલ વપરાશને માફી (વેરા 

પ્રમાણે એદરયાને ધ્યાને લેવો)

બવના મુલ્યે

માફી
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લાગત કોડ લાગતન ું નામ બજટે કોડ નુંબર શેરો

૧ ૨ ૩ ૪

જ દા જ દા ખાતાઓમાું તા. ૧-૪-૨૦૧૯ થી ૩૧-૩-૨૦૨૦ (સને ૨૦૧૯-૨૦) સ ધી લેિા પાત્ર લાગતોન ું પત્રક 

       સમગ્ર સભાએસ ચિેલ દર 

(રૂવપયામાું)

૫

આગ, અકસ્માત, િચાવ કાયજ હેતુ માટે 

મહાનગરપાબલકાની હદમાાં મીલ ફેક્ટરી, 

ગેરેજ, પેટર ોલ પાંપ, બસનેમા ઘરો, 

રેસ્ટોરેન્ટ, હોટેલ તથા ઇતર  અને 

ગોડાઉનની આગ િુઝાવવા માટે 

અબગ્નશમન એપ્લાયન્સીસ દર ૪ કલાક કે 

તેના ભાગ માટે

૩૫૦૦

૧૫૨૭૬ તે બસવાયના જવેાકે જીપ, ટર ીઇલર બવગેરેના 

દર ૪ કલાક કે તેના ભાગ માટે

૧૦૦૦

સ્નોરસ્કેલ :- આગ, અકસ્માત બસવાય 

સ્નોરસ્કેલનો ઉપયોગ કોઇપણ સાંજોગોમાાં 

હદમાાં કે હદ િહાર કરી શકાશે નદહ. 

સ્નોરસ્કેલનો મહાનગરપાબલકાની હદમાાં 

સ્પેબશયલ કેશમાાં મ્યુબનબસપલ 

કબમશનરિીની પૂવજ માંજૂરીથી

૧૫૨૭૭ ૧ કલાક કે તેના ભાગ માટે ૫૦૦૦

૧૦૦૦૦

૧૫૨૭૮ આગ િુઝાવવાની કામગીરી તથા િચાવ 

કામગીરી માટે

સ્નોરસ્કેલના દર ચાર કલાક કે તેના ભાગ 

માટે

૧૦૦૦૦

૨૦૦૦૦

આગ વસિાયના હેત  માટે િાયર િાઇટીંગ 

સાધનોનો મહાનગરપાવલકાની "હદમાું" 

ઉપયોગ કરિા માટે

A  ૦૩૦૧૨૦૧

િાયર એન્જીન ટરે ઇલર

પુંપ િીથ ટોઇંગિાન અને િોટર ટેન્કર કેસ 

ટેન્ડર

પોટેબલ પુંપ િીથ ટોઇંગિાન

૧૫૨૮૧ દર આઠ કલાક કે તેના ભાગ માટે ૫૦૦

૧૫૨૮૨ અને વધારાના દર િે કલાક કે તેના ભાગ 

માટે

૧૦૦

૧૫૨૮૩ ફાયર એન્જીન અથવા વોટર ટરેઇલર પાંપ 

વીથ ટોઇંગવાન કેસ ટેન્ડર આનાંદ પ્રમોદ કે 

તેના જવેા અન્ય સ્થાને આગ અને 

સલામતી માટે

૪૨ મી માટે

૩૨ મી માટે

૩૨ મી માટે

૪૨ મી માટે
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૧ ૨ ૩ ૪

જ દા જ દા ખાતાઓમાું તા. ૧-૪-૨૦૧૯ થી ૩૧-૩-૨૦૨૦ (સને ૨૦૧૯-૨૦) સ ધી લેિા પાત્ર લાગતોન ું પત્રક 

       સમગ્ર સભાએસ ચિેલ દર 

(રૂવપયામાું)

૫

દર આઠ કલાક કે તેના ભાગ માટે ૩૦૦૦

િાયર એક્ષ્ટીન્ગ્ય શર 

૧૫૨૮૪ દર આઠ કલાક કે તેના ભાગ માટે ૧૦૦

પ્રબત એક્ષ્ટેન્શન બવશસજ દીઠ આગાઉથી 

દદપોઝીટ ભરપાઇ કરવાની રહેશે

૧૦૦૦

૧૫૨૮૬ અમલદાર માટે ભથથા ૧૦૦

૧૫૨૮૭ વધારાના દર એક કલાકના કે તેના ભાગ 

માટે

૧૦૦

ઇતર કમડચારીઓ માટે ભથથા

૧૫૨૮૮ દર ચાર કલાક કે તેના ભાગ માટે ૧૦૦

૧૫૨૮૯ વધારાના દર એક કલાકના કે તેના ભાગ 

માટે

૫૦

િાયર િાઇટીંગ આગ અકસ્માત, બચાિ 

કાયડના હેત  માટે િાયર િાઇટીંગના 

સાધનોનો મહનગરપાવલકાની હદ બહાર 

મોટર િાયર એન્જીન

A  ૦૩૦૧૨૦૧

મોટર િાયર એન્જીન

મીલ, કારખાના અને આિા મીલ તથા 

કારખાના ગોડાઉન માટે

૧૫૨૯૦ દર ચાર કલાક કે તેના ભાગ માટે તથા 

ભથ્થુાં બનયમ અનુસાર-

મહાનગરપાબલકાની હદ િહાર આગ, 

અકસ્માત , િચાવ કામગીરી, સ્ટેન્ડ િાય 

ડ્યુટી તથા ઇતર કામગીરી માટે 

મોકલવામાાં આવતા સ્ટાફનો તે દદવસનો 

પગાર જ ેતે અરજદાર પાસેથી લેવો

૧૫૨૯૧ વધારાના દર એક કલાકના કે તેના ભાગ 

માટે

૮૦૦

રહેણાુંક, મકાન, ખાનગી ગોડાઉન, 

ઘાસની ગજીઓ, ખેતર વિગેરે માટે

૧૫૨૯૨ દર ચાર કલાક કે તેના ભાગ માટે ૩૦૦૦

૧૫૨૯૩ વધારાના દર એક કલાકના કે તેના ભાગ 

માટે

૭૦૦

૬૦૦૦ + બનયમ અનુસાર ભથ્થુ
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૧ ૨ ૩ ૪

જ દા જ દા ખાતાઓમાું તા. ૧-૪-૨૦૧૯ થી ૩૧-૩-૨૦૨૦ (સને ૨૦૧૯-૨૦) સ ધી લેિા પાત્ર લાગતોન ું પત્રક 

       સમગ્ર સભાએસ ચિેલ દર 

(રૂવપયામાું)

૫

પેટર ોલ ઓઇલ, ડીઝલ, ડર ાય કેબમકલ, ફોમ 

કમ્પાઉન્ડ બવગેરેનો જ ેવપરાશ થશે તે 

મુજિની રકમ વસૂલ લેવાશે.

(૨) ભથથાના દર

અમલદાર માટે ભથથા

૧૫૨૯૪ દર ચાર કલાક કે તેના ભાગ માટે ૧૫૦

૧૫૨૯૫ વધારાના દર એક કલાકના કે તેના ભાગ 

માટે

૨૦

ઇતર કમડચારીઓ માટે

૧૫૨૯૬ દર ચાર કલાક કે તેના ભાગ માટે ૭૫

૧૫૨૯૭ વધારાના દર એક કલાકના કે તેના ભાગ 

માટે

૨૫

મહાનગરપાવલકાની હદ બહાર પરું ત  િ ડા 

વિસ્તારની હદમાું બહ માળી 

વબવલ્ડુંગો/પેટર ોલ પુંપો તથા વસનેમાગૃહો 

વિગેરે જગ્યાએ િાયર િાઇટીંગની 

સ વિધાઓના ઇન્સ્પેક્શન તથા ટેસ્ટીંગ 

માટેની લાગત

A  ૦૩૦૧૨૦૭

૧૫૨૯૮ ટર ીપના જવા આવવાના ૧૫૦૦૦

૧૫૨૯૯ અબધકારીના ભથ્થા માટે ૧૫૦

૧૫૩૦૦ ઇતર સ્ટાફના ભથ્થા ૧૦૦

૧૫૩૦૧ તથા વાહનના બકલોમીટર દીઠ લાગત 

વસૂલ લઇને સેવાઓ આપવી

૧૫

૧૫૩૦૨ વુડા બવસ્તારમાાં વાબર્જક રીન્યુઅલ ફી 

ઇન્સ્પેક્શન/ટેસ્ટીંગ

૩૦૦૦

બકલોમીટર દીઠ
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લાગત કોડ લાગતન ું નામ બજટે કોડ નુંબર શેરો

૧ ૨ ૩ ૪

જ દા જ દા ખાતાઓમાું તા. ૧-૪-૨૦૧૯ થી ૩૧-૩-૨૦૨૦ (સને ૨૦૧૯-૨૦) સ ધી લેિા પાત્ર લાગતોન ું પત્રક 

       સમગ્ર સભાએસ ચિેલ દર 

(રૂવપયામાું)

૫

૧૫૩૦૩ મહાનગરપાબલકાની  હદમાાં િહુમાળી  

ટેસ્ટીંગ માટે એક ટર ીપના (૧.૪.૨૦૧૩ 

પહેલા)

૧૫૩૦૩(A) હોટેલ, હોબસ્પટલ  સ્કુલ, ખાનગી  કોલેજ,  

ઇન્સ્ટીટ્યુટ, યુબનવજસીટી. (લો રાઇઝ)

૧૦૦૦૦

૧૫૩૦૩(B) પેટર ોલ પાંપ, ગેસ ગોડઊન, બવગેરે ૩૦૦૦

૧૫૩૦૩(C)  (અ) ટેમ્પરી સ્્રકચર કોમજશીયલ 

એક્ટીવીટી

૨૦૦૦

મહાનગરપાબલકાની  હદમાાં િહુમાળી  

ટેસ્ટીંગ માટે એક ટર ીપના (૧.૪.૨૦૧૩ 

પછી)

૧૦૦૦૦૦

૨૦૦૦૦૦

૫૦૦૦૦૦

૧૫૩૦૪ મહાનગરપાબલકાની  હદમાાં િહુમાળી 

બિબલ્ડાંગના દર વર્ે કરાવવામાાં આવતા 

દરન્યુઅલના ટેસ્ટીંગ માટે એક ટર ીપના-

ફાયર ફાઇટીંગના રાઇઝ દીઠ

૩૦૦૦ વાબર્જક ઇન્સપેક્શનની ફી 

અને સમયસર દરન્યુ ન થયેથી 

 વાબર્જક  રૂ. ૫૦૦ રકમ દાંડ 

રૂપે પાશ્ચાત અસરથી વસુલ 

કરવી.

૩૦ થી ૪૯ મીટર  સુધી (૩૦ 

વર્જ)

૫૦ મીટર સુધી(૩૦ વર્જ )

(C) ટેમ્પરરી સ્્રકચર 

કોમજશીયલ એક્ટીવીટી ,

 એક અઠવાદડયા કે તેના 

ભાગ માટે, તયારિાદ તેના 

ગુણાાંકમાાં

 ૧ થી ૨૯ મીટર  સુધી (૩૦ 

વર્જ)

(A) નબવન એન.ઓ.સી.

(B) દરન્યુઅલ

સદરમાાં સુધારો કરી નીચે 

જણાવ્યા મુજિ લાગત 

લેવાની રહેશે:  લો-રાઇઝ 

શહેરની અાંદર તથા િહાર 

આવેલ હોટલ, હોબસ્પટલ 

ખાનગી કોલેજ, યુબનવબસજટી, 

ઇંબસ્ટટ્યુટ, બસનેમા, પેટર ોલ 

પાંપ, િેંક, ગેસ,ગોડાઉન 

તથા કાયદામાાં બનદેશ કરેલી 

તમામ બમલ્કત પ્રથમ ટેબસ્ટાંગ 

માટેની લાગત
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લાગત કોડ લાગતન ું નામ બજટે કોડ નુંબર શેરો

૧ ૨ ૩ ૪

જ દા જ દા ખાતાઓમાું તા. ૧-૪-૨૦૧૯ થી ૩૧-૩-૨૦૨૦ (સને ૨૦૧૯-૨૦) સ ધી લેિા પાત્ર લાગતોન ું પત્રક 

       સમગ્ર સભાએસ ચિેલ દર 

(રૂવપયામાું)

૫

આગ વસિાયના હેત  માટે િાયર િાઇટીંગ 

સાધનોનો મહાનગરપાવલકાની "હદ 

બહાર" ઉપયોગ કરિા માટે

A  ૦૩૦૧૨૦૧

ઇમરજન્સી ટેન્કર તથા ફાયર એસ્કેપ

૧૫૩૦૫ દર ચાર કલાક કે તેના ભાગ માટે - 

મહાનગરપાબલકાની હદ િહાર આગ, 

અકસ્માત , િચાવ કામગીરી, સ્ટેન્ડ િાય 

ડ્યુટી તથા ઇતર કામગીરી માટે 

મોકલવામાાં આવતા સ્ટાફનો તે દદવસનો 

પગાર જ ેતે અરજદાર પાસેથી લેવો

૧૫૩૦૬ વધારાના દર એક કલાકના કે તેના ભાગ 

માટે

૨૦૦

એસ્કેપ પુંપના ઉપયોગ સહ

૧૫૩૦૭ દર ચાર કલાક કે તેના ભાગ માટે ૧૫૦૦

૧૫૩૦૮ વધારાના દર એક કલાકના કે તેના ભાગ 

માટે

૨૦૦

એક્ષટેન્શન લેડર

૧૫૩૦૯ દર ચાર કલાક કે તેના ભાગ માટે ૭૫૦

૧૫૩૧૦ વધારાના દર એક કલાકના કે તેના ભાગ 

માટે

૭૫

િાયર એન્જીન, ટરે ઇલર પુંપ, ટોઇંગ િાન 

અને િોટર ટેન્કર

૧૫૩૧૧ દર ચાર કલાક કે તેના ભાગ માટે ૫૦૦૦

૧૫૩૧૨ વધારાના દર એક કલાકના કે તેના ભાગ 

માટે

૧૨૦૦

૧૫૫૫૬ હોઝ પાઇપ

દર મીટરે દર ચાર કલાક કે તેના ભાગ માટે 

તથા કમજચારીના ભથ્થાની રકમ અદા કરવી

૫૦

વિધીંગ એપરેટસડ

૧૫૫૫૭ દર ચાર કલાક કે તેના ભાગ માટે ૫૦૦

૧૫૫૫૮ વધારાના દર એક કલાકના કે તેના ભાગ 

માટે

૧૦૦

૧૫૦૦ + બનયમ અનુસાર ભથ્થુ

 તા. ૧.૪.૨૦૧૩ પછીના માટે
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લાગત કોડ લાગતન ું નામ બજટે કોડ નુંબર શેરો

૧ ૨ ૩ ૪

જ દા જ દા ખાતાઓમાું તા. ૧-૪-૨૦૧૯ થી ૩૧-૩-૨૦૨૦ (સને ૨૦૧૯-૨૦) સ ધી લેિા પાત્ર લાગતોન ું પત્રક 

       સમગ્ર સભાએસ ચિેલ દર 

(રૂવપયામાું)

૫

પોટેબલ પુંપ

૧૫૩૧૩ ટોઇંગ ચાજજ બસવાય દર ચાર કલાક કે તેના 

ભાગ

૭૫૦

૧૫૩૧૪ વધારાના દર એક કલાકના કે તેના ભાગ 

માટે

૧૦૦

(૧)અમલદારના ભથથા

૧૫૩૧૫ દર ૮ કલાક કે તેના ભાગ માટે ૧૫૦

૧૫૩૧૬ વધારાના દર એક કલાકના કે તેના ભાગ 

માટે

૫૦

(૨)ઇતર કમડચારીઓ માટે

૧૫૩૧૭ દર ૮ કલાક કે તેના ભાગ માટે ૧૦૦

૧૫૩૧૮ વધારાના દર એક કલાકના કે તેના ભાગ 

માટે

૫૦

(અ)જાહેર સલામતી જન જાગૃવત અથડ 

ડેમોન્સ્ટરેશન  ચાજડ

૧.ડીસીપી, ૧ વોટર સીએટુ, કોટન વેસ્ટ, 

ડીઝલ, ઓઇલ જીપ

૧૫૩૧૯ દર ચાર કલાક કે તેના ભાગ માટે ૧૦૦૦

૧૫૩૪૦ વધારાના દર એક કલાકના કે તેના ભાગ 

માટે

૧૦૦

(બ) લેક્ચર માટે

લેક્ચર લેનાર અબધકારી માટે

ચીફ ઓદફસર (ફાયર) ૫૦૦

ડે.ચીફ ઓદફસર(ફાયર) ૩૫૦

સ્ટેશન ઓદફસર (ફાયર) ૨૫૦

દર ચાર કલાક કે તેના ભાગ માટે

વધારાના દર એક કલાકના કે તેના ભાગ 

માટેચીફ ઓદફસર (ફાયર) ૨૦૦

ડે.ચીફ ઓદફસર(ફાયર) ૧૫૦

સ્ટેશન ઓદફસર (ફાયર) ૧૦૦

એ.સી. કોફીન ચાજજ

૧૫૫૮૨ દડપોઝીટ ૨૫૦૦

૧૫૫૮૩ ભાડુાં  ૨૪ કલાક કે તેના ભાવ માટે ૧૫૦૦
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લાગત કોડ લાગતન ું નામ બજટે કોડ નુંબર શેરો

૧ ૨ ૩ ૪

જ દા જ દા ખાતાઓમાું તા. ૧-૪-૨૦૧૯ થી ૩૧-૩-૨૦૨૦ (સને ૨૦૧૯-૨૦) સ ધી લેિા પાત્ર લાગતોન ું પત્રક 

       સમગ્ર સભાએસ ચિેલ દર 

(રૂવપયામાું)

૫

૦૪૦૧ પાણી પ રિઠો

૧ પાણી પ રિઠાના પ્લમ્બર લાયસન્સની િી A  ૦૪૦૧૨૦૯

૧૫૩૨૧ નબવન ૭૦૦૦

૧૫૩૨૨ રીન્યુઅલ ૫૦૦૦

૧૫૩૨૩ ફોમજ  વેચાણ ૨૦૦

પરવાના   અનામત ફી ૫૦૦૦

૧૫૫૩૦ ડુબપ્લકેટ લાયસન્સ ફી ૧૦૦૦

દાંડ (પરવાના દરન્યુઅલ માટે)

૧૫૫૩૧ ફકત ૧ વર્જ માટે જ ૧૦૦

અનામત અનામત

૯૨૩૦૧ ઇ.એમ. ડી ૨  ટકા

૯૨૩૦૨ સીકયુરીટી ડીપોઝીટ ૩ ટકા

૧૦૦ % સ્િ ખચડ  પાણીની નળીકા  

નાુંખિાના કામે અરજદાર પાસે લેિા પાત્ર 

સ ચીત દર

૧૫૬૪૧ સ્કુટીની ચાજજ(નોન રીફાં ડેિલ) -પાણી 

પ્રેશર અને જરૂરી દસ્તીવેજની ચકાસણી

૭૫૦૦

૧૫૬૪૨ સ્ટેશનરી ચાજડ - A ૦૪૦૧૨૦૮

૧૫૬૪૨ (A) દદન ૩૦ સુધી ૧૫૦૦૦

૧૫૬૪૨ (B) દદન ૩૦ પછી ફાઇલ દફ્તરે

પ્રોસેવસુંગ િી(નોન રીિું ડેબલ) - A ૦૪૦૧૨૦૮

૧૫૬૫૫(A) દદન ૩૦ સુધી

૧૫૬૫૫(B) દદન ૩૦ પછી વધુ ૧૫ દદનમાાં (૧% વધુ 

મુજિ)

દદન ૪૫ પછી

૧૫૬૪૩ સ પરવિઝન ચાજડ - A ૦૪૦૧૨૦૮

૧૫૬૪૩ (A) દદન ૩૦ સુધી

૧૫૬૪૩ (B) દદન ૩૦ પછી વધુ ૧૫ દદનમાાં (૧% વધુ 

મુજિ)

૪૫ દદન પછી

અાંદાજના ૮ % લેખે

ફાઇલ દફ્તરે

અાંદાજના ૭ % લેખે

અાંદાજના ૮ % લેખે અથવા ઓછામાાં ઓછા 

૮૦૦૦ િે માાંથી જ ેવધુ હોય તે

ફાઇલ દફ્તરે

ફાઇલ દફ્તરે

ઓછામાાં ઓછા રૂ. ૭૦૦૦/- અથવા 

અાંદાજ ના ૭ % લેખે િે માાંથી જ ેવધુ હોય 

ત.ે

ટેન્ડર રકમના

ચઢતા રમે

ટેન્ડર રકમના

ફોમજ દીઠ
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લાગત કોડ લાગતન ું નામ બજટે કોડ નુંબર શેરો

૧ ૨ ૩ ૪

જ દા જ દા ખાતાઓમાું તા. ૧-૪-૨૦૧૯ થી ૩૧-૩-૨૦૨૦ (સને ૨૦૧૯-૨૦) સ ધી લેિા પાત્ર લાગતોન ું પત્રક 

       સમગ્ર સભાએસ ચિેલ દર 

(રૂવપયામાું)

૫

૧૫૬૪૪ કામ પ રાનો ફરપોટડ   - A ૦૪૦૧૨૦૮

૧૫૬૪૪ (A) દદન ૧૮૦ સુધી ૧૦૦૦

૧૫૬૪૪ (B) દદન ૧૮૦ પછી

૧૫૬૪૫ ફ્લો ટેસ્ટ  દરપોટજ   - A ૦૪૦૧૨૦૮ ૫૦૦૦

૧૫૬૬૬ દફ્તરે કરેલ ફાઇલ રી-ઓપન કરવા(પુન: 

ચલાવવા) નો વહીવટી ચાજજ

૧૫૦૦૦

૧૩૪૨૦ પાણી બવકાસ ફાળો

(એબમનીટીઝ ચાજજ ભરેલ ન હોય તયારે 

લેવાનો રહેશે)

C ૦૪૦૧૬૦૧ ૧૦૦

૧૫૬૬૭ પાણી વેડફવા િદલનો દાંડ A ૦૪૦૧૨૦૭ ૩૦૦

૦૫૦૧ ડરેનેજ

૧૩૪૨૫ ડરે નેજ બવકાસ ફાળા C  ૦૫૦૧૬૦૧ ૧૦૦

૧૫૩૪૧ ફોમજ  વેચાણ (ડરે નેજ કનેક્શન) ૨૦૦

૧૫૩૪૨ પાણી ફી (કોપોરેશન કોન્ટર ાક્ટર)

સ્ટેશનરી ચાજડ A  ૦૫૦૩૨૦૨

૧૫૩૪૩ દદન ૩૦ સુધી ૧૫૦૦૦

૧૫૩૪૪ દદન ૩૦ પછી ફાઇલ દફ્તરે

પ્રોસેવસુંગ િી(નોન રીિું ડેબલ) - A  ૦૫૦૩૨૦૨

૧૫૬૬૮(A) દદન ૩૦ સુધી

૧૫૬૬૮(B) દદન ૩૦ પછી વધુ ૧૫ દદનમાાં (૧% વધુ 

મુજિ)

દદન ૪૫ પછી ફાઇલ દફ્તરે

ઓછામાાં ઓછા રૂ. ૭૦૦૦/- અથવા 

અાંદાજ ના ૭ % લેખે િે માાંથી જ ેવધુ હોય 

ત.ે

અાંદાજના ૮ % લેખે અથવા 

ઓછામાાં ઓછા ૮૦૦૦ િે 

માાંથી જ ેવધુ હોય તે

ફાઇલ દફ્તરે

રદ્દ

પ્રોસેસીંગ ફી

પ્રબત ચોરસ મીટર અથવા 

ઓછામાાં ઓછા રૂ. ૫૦૦૦/-

પ્રબત ચોરસ મીટર િાાંધકામ 

એદરયા પ્રમાણે પરાંતુ ઓછામાાં 

ઓછા રૂ. ૫૦૦૦/-

ફાઇલ દફ્તરે
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લાગત કોડ લાગતન ું નામ બજટે કોડ નુંબર શેરો

૧ ૨ ૩ ૪

જ દા જ દા ખાતાઓમાું તા. ૧-૪-૨૦૧૯ થી ૩૧-૩-૨૦૨૦ (સને ૨૦૧૯-૨૦) સ ધી લેિા પાત્ર લાગતોન ું પત્રક 

       સમગ્ર સભાએસ ચિેલ દર 

(રૂવપયામાું)

૫

૧૫૩૪૫ સ પરવિઝન ચાજડ A  ૦૫૦૩૨૦૨

(જ ેમજરે આપિાને રહેશે નફહ)

૧૫૩૪૫ (A) દદન ૩૦ સુધી

૧૫૩૪૫ (B) દદન ૩૦ પછી વધુ ૧૫ દદનમાાં (૧% વધુ 

મુજિ)

૪૫ દદન પછી

કામ પ રાનો ફરપોટડ   - A  ૦૫૦૩૨૦૨

૧૫૬૬૯ (A) દદન ૧૮૦ સુધી ૧૦૦૦

દદન ૧૮૦ પછી

૧૫૬૭૦ દફ્તરે કરેલ ફાઇલ રી-ઓપન કરવા(પુન: 

ચલાવવા) નો વહીવટી ચાજજ

A  ૦૫૦૩૨૦૨ ૧૫૦૦૦

૧૫૬૭૧ ફ્લો ટેસ્ટ  દરપોટજ   - A  ૦૫૦૩૨૦૨ ૫૦૦૦

ડરેનેજ પ્લવમ્બુંગ લાયસન્સની િી

૧૫૫૩૨ નબવન ૭૦૦૦

૧૫૫૩૩ રીન્યુઅલ ૫૦૦૦

૧૫૫૩૪ ફોમજ  વેચાણ ૨૦૦

પરવાના   અનામત ફી ૫૦૦૦

૧૫૩૪૭ ડુબપ્લકેટ લાયસન્સ ફી ૧૦૦૦

દાંડ (પરવાના દરન્યુઅલ માટે)

૧૫૩૪૮ ફકત ૧ વર્જ માટે જ ૧૦૦

૧૫૩૪૯ ખાનગી કારખાનાઓ મવલનજળ સેમ્પલ 

તપાસિા

A  ૦૫૦૧૨૦૫ ૧૦૦૦

કારખાનામાું ડરેનેજના નવિન/પ ન: 

જોડાણ માટે (O.K) ફરપોટડ  બાદ

A  ૦૫૦૩૨૦૩

૧૫૩૫૦ ૧) કુટીર ઉધોગ ૨૫૦૦

૧૫૩૫૧ ૨) લધુ ઉધોગ ૧૦૦૦૦

૧૫૩૫૨ ૩) મધ્યમ ઉધોગ ૨૦૦૦૦

૧૫૩૫૩ ૪) ભારે ઉદ્યોગ (મોટી કક્ષા) ૫૦૦૦૦

ફરડ્ય સ લેિલ સટીફિકેટ િી A  ૦૫૦૧૨૦૩

૧૫૩૫૪ ફાઇનલ પ્લોટ અગર રેવન્યુ સવે નાંિર દીઠ ૭૫૦૦

અનામત

ઇ.એમ. ડી ૨  ટકા

                                                                            સીકયુરીટી ડીપોઝીટ ૩ ટકા ટેન્ડર રકમના

ટેન્ડર રકમના

ચઢતા રમે

ફોમજ દીઠ

ફાઇલ દફ્તરે

અાંદાજના ૮ % લેખે

ફાઇલ દફ્તરે

અાંદાજના ૭ % લેખે
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લાગત કોડ લાગતન ું નામ બજટે કોડ નુંબર શેરો

૧ ૨ ૩ ૪

જ દા જ દા ખાતાઓમાું તા. ૧-૪-૨૦૧૯ થી ૩૧-૩-૨૦૨૦ (સને ૨૦૧૯-૨૦) સ ધી લેિા પાત્ર લાગતોન ું પત્રક 

       સમગ્ર સભાએસ ચિેલ દર 

(રૂવપયામાું)

૫

૧૫૬૫૨ િાાંધકામ, ગાડજનીંગ બવગેરે માટે ટર ીટેડ વેસ્ટ 

વોટર વાપરવાનો  ચાજજ

A  ૦૫૦૧૨૦૬ ૫૦

૧૦૦

૬૦૨ જાહેર આરોગ્ય અને તુંદ રસ્તી

૧ પવલલક હેલ્થ લેબોરેટરીમાું સેમ્પલ 

તપાસિાની લાગત

A  ૦૬૦૨૨૦૧

પ્રાઇિેટ નમ ના તપાસિા

વિભાગ-અ

૧૫૫૫૯ દુધ, દહીં, ઘી ૩

૧૫૫૬૦ ખાદ્ય તેલ અને ચરિી ૫

૧૫૫૬૭ અન્ય ખાદ્ય પદાથજ ૨૦

૧૫૫૬૨ વહીવટી ચાજજ ઉપરોક્ત માટે ૫૦૦

વિભાગ - બ

૧૫૩૬૨ પાણી, કેમીકલ ૧૦૦૦

૧૫૩૬૩ પાણી િેકટેરીઓલોજીકલ ૫૦૦

૧૫૩૬૪ ફટકડી ૫૦૦

૧૫૩૬૫ ક્લોરીન લીકવીડ ૫૦૦

૧૫૩૬૬ ખોળ ૫૦૦

૧૫૩૬૭ ચુનાની ફાક ૫૦૦

૧૫૩૬૮ અન્ય ખાદ્ય પદાથજ ફૂડ એદડટસજ, ફૂડ 

લાયસન્સ (પી.એફ. એક્ટ મુજિ)

૫૦૦

૧૫૩૬૯ ઇન્ટરનેશનલ વેબક્સન સટીદફકેટ A  ૦૬૦૫૨૦૧ ૨૦૦

૧૫૩૭૦ ડબ્િાની લાગત ખોરાકની રકમ A  ૦૬૦૬૨૦૧ ૧૦૦

દાંડની આવક A  ૦૬૦૬૨૦૨

૧૫૩૭૧ ગાય, ભેંસ, િળદ, આખલો ૫૦૦૦

૧૦૦૦૦

૧૫૩૭૧ (A) ગાય અને ભેંસ ધાવણા ૫૦૦

૧૦૦૦

નોંધ: સરકારશ્રીના તારીખ : ૧૫-૧૦-

૨૦૦૩ ના નોટીફિકેશન મ જબ

૧૫૦૭૨ નબવન પરવાના ફી વાબર્જક ૨૦૦

૧૫૦૭૨ (A) રીન્યુઅલ માટે ૧૦૦

૧૫૩૭૨ ટેગીંગ કરવાનો ચાજજ ૨૦૦

પ્રબત પશુાં

પ્રબત પશુાં

િીજી વખત

પ્રબત પશુાં

િીજી વખત

પ્રથમ વખત

પ્રથમ વખત

દૈબનક

૫૦૦૦ લીટર થી ૧૦૦૦૦ 

લીટર  સુધી 

(ટેન્કર વગર)

૫૦૦૦ લીટર સુધી

(ટેન્કર વગર)
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લાગત કોડ લાગતન ું નામ બજટે કોડ નુંબર શેરો

૧ ૨ ૩ ૪

જ દા જ દા ખાતાઓમાું તા. ૧-૪-૨૦૧૯ થી ૩૧-૩-૨૦૨૦ (સને ૨૦૧૯-૨૦) સ ધી લેિા પાત્ર લાગતોન ું પત્રક 

       સમગ્ર સભાએસ ચિેલ દર 

(રૂવપયામાું)

૫

પેથોલોજીકલ લેિોરેટરીમાાં નમુના 

તપાસવાની લાગત

A  ૦૬૦૨૨૦૨

૧૫૩૭૩ લોહીના નમુના તપાસવા ૫૦

કમ્પ્લીટ બ્લડ કાઉન્ટ,

પ્લેટલે્સ, ઇન્ડાઇસીસ, બ્લડ ગૃપ,

ઇ.એસ.આર, બવડાલ, બવ.ડી.આર.એલ

CBC, ESR, BTCT, Blood Group,  WIDAL, 

VDRL

૧૫૩૭૩  WZ લોહીના નમુના તપાસવા ૫૦

કમ્પ્લીટ બ્લડ કાઉન્ટ,

પ્લેટલે્સ, ઇન્ડાઇસીસ, બ્લડ ગૃપ,

ઇ.એસ.આર, બવડાલ, બવ.ડી.આર.એલ

CBC, ESR, BTCT, Blood Group,  WIDAL, 

VDRL

૧૫૩૭૪ ટોટલ, પ્રોટીન, આલ્િેમીન, આલ્કસાઇન 

ફોસ્ફે્ઝ, કીએટીનીન, યુદરક એબસડ, ટર ાય 

ગ્લીસરાઇડ, બ્લડ સુગર, યેરીયા, 

રીએટીનીન, યેરીક એબસડ, બલબપડ 

પ્રોફાઇલ, ટોટલ પ્રોટીન, કેબલ્શયમ, 

ઓસ્ટર ોલીયા એન્ટીજન્ટ

સ.સ.ઠ.અં. 

૧૭૮/૩૧-

૩-૧૬ 

મજુબ પ્રતી 
ટેસ્ટ ૫૦ રૂ. 
મજુંર થયેલ 

છે.

૫૦

Total Proteins,  Albumin, Creatinine,  

Urea, BUN,  Tryglicerdies, HDL-

Cholesterol, Cholesterol, Calcium,  

Blood Sugar, Uric Acid, HbsAg

૧૫૩૭૪ WZ ટોટલ, પ્રોટીન, આલ્િેમીન, આલ્કસાઇન 

ફોસ્ફે્ઝ, કીએટીનીન, યુદરક એબસડ, ટર ાય 

ગ્લીસરાઇડ, બ્લડ સુગર, યેરીયા, 

રીએટીનીન, યેરીક એબસડ, બલબપડ 

પ્રોફાઇલ, ટોટલ પ્રોટીન, કેબલ્શયમ, 

ઓસ્ટર ોલીયા એન્ટીજન્ટ

૫૦

Total Proteins,  Albumin, Creatinine,  

Urea, BUN,  Tryglicerdies, HDL-

Cholesterol, Cholesterol, Calcium,  

Blood Sugar, Uric Acid, HbsAg

દરેકના

દરેકના

દરેકના

દરેકના

(5ÜÁõÜÉÛÌ¤ø -10) - 37



લાગત કોડ લાગતન ું નામ બજટે કોડ નુંબર શેરો

૧ ૨ ૩ ૪

જ દા જ દા ખાતાઓમાું તા. ૧-૪-૨૦૧૯ થી ૩૧-૩-૨૦૨૦ (સને ૨૦૧૯-૨૦) સ ધી લેિા પાત્ર લાગતોન ું પત્રક 

       સમગ્ર સભાએસ ચિેલ દર 

(રૂવપયામાું)

૫

૧૫૩૭૫ વીટા, ટાઇડર ોક્સી બ્યુટીરેડ, ડી હાઇડર ોજન, 

લેક્ટેટ ડી હાઇડર ોજન ગાય ગ્યુટામીક 

ટર ાન્સપરેટરીનેઝની, લીવર ફાંક્શન ટેસ્ટ

૫૦

SGPT, SGOT, ALKALINE PHOSPHATASE

૧૫૩૭૬ રીએટીનાઇન ફોસ્ફાઇનીઝની CPK, 

એલ.ડી.એચ.

૫૦

૧૫૩૭૭ કરોડરજૂ્જનાાં પાણીની (સુક્ષ્મદશજક) ફી ૫૦

CSF Examination

૧૫૩૭૮ વીયજની તપાસ ૫૦

Semen Analysis

૧૫૩૭૯ ઝાડા,પેશાિ તપાસ ૫૦

Urine (routine and microscopy),Stool 

(routine and microscopy)

૧૫૩૮૦ લોહી તપાસ નમુના દદીના ઘેરથી લેવા 

બવબઝટ ફી, દદીનાાં ઘરે જઇને નમુના 

લેવાની બવબઝટ ફી

૫૦

૭૦૧ સોલીડ િેસ્ટ A ૦૭૦૧

૧૫૧૩૪ મોિાઇલ ટોયલેટ વાન (વડોદરા 

મહાનગરપાલીકાની હદમાાં)

૨૦૦૦

૧૫૧૩૪  (A) ધાબમજક સાંસ્થાઓ માટે ૫૦૦

કન્સ્ટરક્શન અને ફડમોવલશન િેસ્ટ 

ઉપાડિાની લાગત

૧૫૫૮૪ મહાનગરપાબલકા રારા ૬૬૫

૧૫૫૮૫ નાગરીક પોતે લઇ  આવે તો ૩૦૦

૧૫૫૮૬ નાગરીક અન્ય જ્ગ્યાએ વેસ્ટ નાાંખે તો

૮૦૧ િૈદ્યકીય મદદ

એક્સ રે કઢાવવાની લાગત A  ૦૮૦૧૨૦૧

૧૫૩૮૧ દાાંતનો ૬૦

૧૫૩૮૧ WZ દાાંતનો ૭૫

૧૫૩૮૨ શરીરના ઇતર ભાગનો ૧૨૦

કેસ કાઢવાની ફીની  લાગત A  ૦૮૦૧૨૦૩

૧૫૩૮૨ WZ શારીરના ઇતર ભાગનો ૧૨૦

કેસ કાઢવાની ફીની  લાગત

પ્રબત મેટર ીક ટન

પેનલ્ટી સ્વરૂપે ઉપરના દરના 

પાાંચ ગણા

ફકત ટર ાન્સપોટેશન ચાજજ

પ્રબત મેટર ીક ટન

પ્રતી  દદવસના  ટર ાન્સપોટેશન 

ચાજજ સહ

દરેકના
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લાગત કોડ લાગતન ું નામ બજટે કોડ નુંબર શેરો

૧ ૨ ૩ ૪

જ દા જ દા ખાતાઓમાું તા. ૧-૪-૨૦૧૯ થી ૩૧-૩-૨૦૨૦ (સને ૨૦૧૯-૨૦) સ ધી લેિા પાત્ર લાગતોન ું પત્રક 

       સમગ્ર સભાએસ ચિેલ દર 

(રૂવપયામાું)

૫

૯૦૧ માકેટ કતલખાના

શાકભાજી  માકેટ

પરવાના ફી A  ૦૯૦૧૨૦૧ ૫૦

૧૫૩૮૭ મચ્છી માકેટ ૧૫૦૦

૧૫૩૮૮ મટન માકેટ ૨૫૦૦

૧૫૩૮૯ કતલખાનાની પ્રેવેશ ફી A  ૦૯૦૧૨૦૨ ૫૦

૧૫૩૯૦ માકેટ શાખા આરોગ્ય પરવાના ફી A  ૦૯૦૧૨૦૧ ૨૫૦

૧૫૩૯૧ દાંડ (દહસાિી વર્જના શરૂઆતમાાં િે માસ 

પછી)

A  ૦૯૦૧૨૦૧

૧૫૩૯૨ જ ેતે માકેટગી ખુલ્લી જ્ગ્યાનુાં  ભાડુાં સમગ્ર સભા 

સભા ઠ. 

અાંક. ૧૬૬ 

તા. 

૨૧.૦૧.૨૦

૧૪

૩૦૦

૧૫૫૭૩ શાકભાજી ઓટલા વાપર ઉપયોગ સમગ્ર સભા 

સભા ઠ. 

અાંક. ૧૬૬ 

તા. 

૨૧.૦૧.૨૦

૧૪

૧૧૦૧ પાકડસ એન્ડ ગાડડન

ફુલ છોડ ઉતપાદનની લાગત A ૧૧૦૧૨૦૩

૧૫૪૦૧ કુાંડા ભાડુાં

૧૫૪૦૨ છોડ

વૃક્ષારોપણ માટે રોપાઓ

૧૫૪૦૩ સતકાર વાટીકાનો વાપર ઉપયોગ ફી ૧૫૦

ફીલ્મી શુટીંગ ફી (તમામ િાગ) A ૧૧૦૪૨૦૧

૧૫૪૦૫ ગુજરાતી ફીલ્મ શુટીંગ ૫૦૦૦

૧૫૪૦૬ િીન-ગુજરાતી શુટીંગ ૧૦૦૦૦

૧૫૪૦૭ ડોકયુમેંન્ટરી ફીલ્મ શુટીંગ ૩૦૦૦

૧૫૬૭૨ બપ્ર-વેદડાંગ, બસમાંત વીધી, મોડેબલાંગ, િથજ 

ડે, તથા અન્ય પ્રસાંગો માટે શૂટીંગ

૧૦૦૦

મ્યુઝીકલ ડાન્સીંગ ફુવારા રદ

દૈબનક

દૈબનક

દૈબનક

દૈબનક

દૈબનક

રદ

બવના મુલ્યે

રદ

રદ

માબસક + ( દર પાાંચ વર્ે ૫% 

વધારો સને ૨૦૧૩-૧૪ થી 

અમલ)

જાંત્રીની બકાંમતના  ૧.૫ % 

મુજિ વાબર્જક ભાડુાં+(દર 

પાાંચ વર્ે ૫ % વધારો સને 

૨૦૧૩-૧૪ થી અમલ)

૧૮% વાબર્જક

માબસક

પ્રબત ઘેટા, િકરા

દૈબનક

માબસક
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લાગત કોડ લાગતન ું નામ બજટે કોડ નુંબર શેરો

૧ ૨ ૩ ૪

જ દા જ દા ખાતાઓમાું તા. ૧-૪-૨૦૧૯ થી ૩૧-૩-૨૦૨૦ (સને ૨૦૧૯-૨૦) સ ધી લેિા પાત્ર લાગતોન ું પત્રક 

       સમગ્ર સભાએસ ચિેલ દર 

(રૂવપયામાું)

૫

(શ ટીંગ દરમ્યાન િાઉન્ટેન ઉપયોગમાું 

લેિાય તો)

૧૫૪૦૮ ગુજરાતી ફીલ્મ શુટીંગ

૧૫૪૦૯ િીન-ગુજરાતી શુટીંગ

૧૫૪૧૦ ડોકયુમેંન્ટરી ફીલ્મ શુટીંગ

૧૫૪૧૧ ઇતર િગીચા, શહેરમાાં ફીલ્મ શુટીંગ 

માટેની લાગત

* એમ્િી થીએટર ભાડ ું A ૧૧૦૧૨૦૪

સ્કુલના કાયજરમ માટે સવારે ૯ થી સાાંજ ે૬  

સુધી મફત

૧૫૪૧૩ સ્કુલના કાયજરમ માટે સાાંજના ૬ થી રાતના 

૧૧ સુધી

૧૫૪૧૪ અન્ય કાયજરમ માટે

અનામત

ઇ.એમ. ડી ૨  ટકા

સીકયુરીટી ડીપોઝીટ ૩ ટકા

૧૧૦૨ ઇતર બાગ

વનમેટા એન્ટર ી  િી A૧૧૦૨૨૦૨

૧૫૧૫૭ ૫ વર્જ સુધી

૧૫૧૫૮ ૫ વર્જ થી ઉપર ૧૦

૧૫૧૫૯ ૧૨ વર્જ થી ઉપરના માટે

૧૫૧૬૦ કેમેરા ફી ૫૦

૧૫૧૬૧ વીડીયો ફી ૧૦૦

સરકારી સ્કુલોના િાળકોના પ્રવાસ માટે

અન્ય સ્કુલોના િાળકોના(ગૃપ) પ્રવાસ 

માટે

૧૦

પાફકિંગ ચાજડ  (વનમેટા)

૧૫૧૭૦ ટુ  વ્હીલસજ/રીક્ષા ૧૦

૧૫૧૬૯ કાર ૨૦

(�ક) આજિા તથા ડાન્સીંગ િ િારા પાકીંગ  િી A ૧૧૦૨૨૦૧

૧૫૧૬૫ સ્કુલ િસ

૧૫૧૬૬ લકઝરી િસ

૧૫૧૬૭ મેટીડોર,ટરક, ટેમ્પો

રદ

રદ

રદ

રદ

માફી

રદ

માફી

ટેન્ડર રકમના

ટેન્ડર રકમના

૧૫૦૦ ૧૫૦૦

ભાડ ું ફડપોઝીટ

૬૦૦ ૧૫૦૦

રદ

રદ

રદ

રદ
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લાગત કોડ લાગતન ું નામ બજટે કોડ નુંબર શેરો

૧ ૨ ૩ ૪

જ દા જ દા ખાતાઓમાું તા. ૧-૪-૨૦૧૯ થી ૩૧-૩-૨૦૨૦ (સને ૨૦૧૯-૨૦) સ ધી લેિા પાત્ર લાગતોન ું પત્રક 

       સમગ્ર સભાએસ ચિેલ દર 

(રૂવપયામાું)

૫

૧૫૧૬૮ કાર

૧૫૧૬૯ થ્રી વ્હીલસજ

૧૫૧૭૦ ટુ  વ્હીલસજ

૧૧૦૩ સયાજીબાગ પ્રાણીસુંગ્રહ સ્થાન A૧૧૦૩૨૦૨

૫ વર્જ સુધી

૧૫૪૧૭ ૫ થી ૧૨ વર્જ સુધી ૧૦

૧૫૪૧૮ ૧૨ વર્જથી ઉપર ૨૦

૧૫૪૧૯ કેમેરા ફી ૧૦૦

૧૫૪૨૦ બવડીયો કેમેરા ફી ૧૫૦

૧૫૪૨૧ પ્લેનેટોરીયમ આકાશ દશજનની લાગત A  ૧૧૦૧૨૦૨ ૨૦

૧૫૪૨૨ ઇતર  શાળાઓના બવધાથી માટે ૧૦

૧૫૪૨૩ શૈક્ષબણક/અન્ય સાંસ્થાઓને  

પ્લેનેટોરીયમને  ભોયતબળયુાં ભાડે આપવા

૧૦૦૦

૧૫૪૨૩ (A) શૈક્ષબણક સાંસ્થાઓ માટે

૧૫૪૨૩ (B) અન્ય

૧૫૪૨૧ નગર પ્રાથબમક બશક્ષણ સબમબતના 

બવદ્યાથીઓ માટે

 

હરણી સ્કલ્પચરપાકડ A  ૧૧૦૨૨૦૨

નોંધ : સિારે ૫:૦૦ િાગ્યા થી ૮:૦૦ 

િાગ્યા સ ધી તમામ માટે પ્રિેશ વન: શ લ્ક

૫ વર્જ સુધી

૧૫૬૭૩ ૫ વર્જ થી ઉપરના તમામ માટે ૧૦

૧૫૬૭૪ કેમેરા ફી ૫૦

૧૫૬૭૫ વીડીયો ફી ૧૦૦

સરકારી સ્કુલોના િાળકોના પ્રવાસ માટે

૧૫૬૭૬ અન્ય સ્કુલોના િાળકોના(ગૃપ) પ્રવાસ 

માટે

૧૦

સેગિે (ઇજારાથી)

૧૫૫૮૭ ૨૦૦ મીટર ૨૦

ઇલેક્ટર ીક કાર

૧૫૫૮૯ ૫૦૦ મીટર ૧૦

૧૫૫૯૦ ૫૦૦ થી ૨૦૦૦ મીટર ૨૦

માફી

માફી

માફી

રદ

રદ

વ્યબક્ત દીઠ

સમૂહ દીઠ

રદ

માફી

રદ

રદ
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લાગત કોડ લાગતન ું નામ બજટે કોડ નુંબર શેરો

૧ ૨ ૩ ૪

જ દા જ દા ખાતાઓમાું તા. ૧-૪-૨૦૧૯ થી ૩૧-૩-૨૦૨૦ (સને ૨૦૧૯-૨૦) સ ધી લેિા પાત્ર લાગતોન ું પત્રક 

       સમગ્ર સભાએસ ચિેલ દર 

(રૂવપયામાું)

૫

સાયન્સ પાકડ  (ખગોળ ઉદ્યાન) A ૧૧૦૧૨૦૨

૧૫૪૨૫ (૨) જાહેર જનતા માટે (પુખ્ત વયના)  

૧૫૪૨૪ (૧) શાળાના જુથમાાં આવતા િાળકો માટે 

તથા અાંધજન અપાંગ વ્યબક્તઓને

 

૧૫૪૨૬ (૩) ૧૮ થી વર્જથી નીચેના િાળકો માટે  

૧૧૦૫ ટ રીસ્ટ શાખા

અવતવથગૃહ

૧૫૪૨૭ સયાજીિાગ અબતબથગૃહ નાં. :૧ A ૧૧૦૫૨૦૨

૧૫૪૨૮ સયાજીિાગ અબતબથગૃહ નાં. :૨ A ૧૧૦૫૨૦૨

૧૫૪૨૯ સયાજીિાગ અબતબથગૃહ નાં. :૩ A ૧૧૦૫૨૦૨

૧૫૪૩૦ સયાજીિાગ લોનનુાં ભાડુાં A ૧૧૦૫૨૦૨

૧૫૪૩૮ શરદનગર  અબતબથગૃહ લોન સાથે A૧૧૦૫૨૦૨

૧૫૪૩૯ લાલિાગ અબતબથગૃહ સાથે A ૧૧૦૫૨૦૨

૧૫૪૪૦ હરણી બવજયનગર કોમ્યુનીટી હોલ A ૧૧૦૫૨૦૨

૧૫૪૪૦(A) વારશીયા કોમ્યુનીટી હોલ A ૧૧૦૫૨૦૨

૧૫૪૪૧ તરસાલી કોમ્યુનીટી હોલ A ૧૧૦૫૨૦૨

૧૫૪૪૨ છત્રપતી  બશવાજી મહારાજ  અબતબથગૃહ A ૧૧૦૫૨૦૨

૧૫૪૩૧ અકોટા  અબતબથગૃહ લોન સાથે A ૧૧૦૫૨૦૬

૧૫૪૩૨ સરદારિાગ  અબતબથગૃહ લોન સાથે A ૧૧૦૫૨૦૩

૧૫૪૩૩ સુભાનપુરા  અબતબથગૃહ લોન સાથે A ૧૧૦૫૨૦૮

૧૫૪૩૪ બનઝામપુરા  અબતબથગૃહ લોન સાથે A ૧૧૦૫૨૦૭

૧૫૪૩૫ માાંજલપુર  અબતબથગૃહ લોન સાથે A ૧૧૦૫૨૦૯

૧૫૪૩૬ પ્રેમાન્દ સાંસ્કાર કેન્ર લોન /સ્ટેજ A ૧૧૦૫૨૦૫

૧૫૪૩૭ ઇન્રપુરી  અબતબથગૃહ લોન સાથે A ૧૧૦૫૨૦૪

૧૫૫૬૯ દદવાળીપુરા અબતબથગૃહ A ૧૧૦૫૨૧૩

૧૫૬૫૩ ખોદડયારનગર કોમ્યુનીટી હોલ A ૧૧૦૫૨૦૨

૧૫૪૪૩ જ્યાાં ગેસની સગવડ છે તયાાં ૬૦

૧૫૪૪૪ લાઇટ ભાડુાં  (ભાડા ઉપરાાંત) ૨૦

૧૫૮૮૮ ડર ો માટેના ફોમજ (નાંિરીંગ સાથે) ૧૫૦

૧૫૪૪૫ લેટ ચાજીસ ૭૫૦

૧૫૫૬૩ લાઉડ સ્પીકર (નોંધાવા માટે જરૂરી તમામ 

પરવાનગીઓ મેળવીને રજુ કરવાની રહેશે).

૧૫૦૦

૧૫૬૭૭ વહીવટી ચાજજ (તમામ અબતબથ ગૃહ) A ૧૧૦૫૨૧૨ ૫૦૦

૧૫૬૦૮ બનયમ ભાંગ ૩૦૦૦

પ્રબત કલાક

એક યુબનટના

એક યુબનટના

૧૭૦૦૦ ૨૦૦૦૦

૧૨૦૦૦ ૨૦૦૦૦

૮૦૦૦ ૧૦૦૦૦

૧૦૦૦૦ ૨૦૦૦૦

૧૨૦૦૦ ૨૦૦૦૦

૨૦૦૦૦ ૩૦૦૦૦

૧૨૦૦૦ ૨૦૦૦૦

૧૨૦૦૦ ૨૦૦૦૦

૮૦૦૦ ૭૫૦૦

૧૨૦૦૦ ૨૦૦૦૦

૩૦૦૦ ૫૦૦૦

૩૦૦૦ ૫૦૦૦

૭૫૦૦ ૧૦૦૦૦

૩૫૦૦ ૫૦૦૦

૫૦૦૦ ૭૫૦૦

૮૦૦૦ ૭૫૦૦

૫૦૦૦ ૭૫૦૦

૫૦૦૦ ૭૫૦૦

૨૪ કલાકન ું ભડ ું ફડપોઝીટ

૫૦૦૦ ૭૫૦૦

રદ

રદ

રદ
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લાગત કોડ લાગતન ું નામ બજટે કોડ નુંબર શેરો

૧ ૨ ૩ ૪

જ દા જ દા ખાતાઓમાું તા. ૧-૪-૨૦૧૯ થી ૩૧-૩-૨૦૨૦ (સને ૨૦૧૯-૨૦) સ ધી લેિા પાત્ર લાગતોન ું પત્રક 

       સમગ્ર સભાએસ ચિેલ દર 

(રૂવપયામાું)

૫

અકોટા સ્ટેડીયમ A૦૨૦૧૨૧૩

૧) ટેવનસ(લીઝ પર ટેન્ડરથી)

૧૫૪૪૬ સ્કુલ માટે

૧૫૪૪૭ દડસ્ટર ીક્ટ એસોબસએશન/ક્લિ માટે

૧૫૪૪૮ સ્પો્સજ/રમત-ગમત

૧૫૪૪૯ અન્ય સાંસ્થા માટે

૨) સ્કેટીંગ માટે (લીઝ પર ટેન્ડરથી)

૧૫૪૫૦ સ્કુલ માટે

૧૫૪૫૧ દડસ્ટર ીક્ટ એસોબસએશન/ક્લિ માટે

૧૫૪૫૨ સ્પો્સજ/રમત-ગમત

૧૫૪૫૩ અન્ય સાંસ્થા માટે

૩) સાુંસ્કૃવતક કાયડરમ

૧૫૪૫૪ સ્કુલના િાળકો રારા

૧૫૪૫૫ સાંસ્થા રારા (િીન-ધાંધાકીય)

૧૫૪૫૬ સાંસ્થા રારા (ધાંધાકીય)

૧૫૪૫૭ સાંસ્થાઓ રારા યોજાનાર, પ્રવચન, સાંમેલન

૯૨૫૦૩ બવના મુલ્યે આપવામાાં આવે તો અનામત અનામત ૧૦૦૦૦

૧૫૬૭૮  સફાઇ પેટેનો વહીવટ ચાજજ ૧૦૦૦

૨૦૦૦

૫૦૦૦

૧૫૬૩૯ કારેલીબાગ સ્કેટીગ રીંગ

સ્કેફટુંગ માટે (લીઝ પર ટેન્ડરથી)

સ્કુલ માટે

દડસ્ટર ીક્ટ એસોબસએશન/ક્લિ માટે

સ્પોટજસ/રમત ગમત માટે

અન્ય સાંસ્થા માટે

વસ્િમીંગ પ લ

૧૫૪૬૪ ફોમજ વેચાણ A ૧૬૦૨૨૦૪ ૨૦

૧૫૪૬૫ ટેસ્ટ ફી A૧૧૦૬૨૦૧ ૩૦

સભ્ય ફી  દસ વર્જ A૧૧૦૬૨૦૨  

૧૫૪૬૬ સભ્ય ફી A૧૧૦૬૨૦૪  

૧૫૪૬૭ વ્યબકતગત  

૧૫૪૬૮ કુટુાંિ માટે  રદ

રદ

રદ

રદ

૧૫૦ ૩૦૦

૪૦ ૫૦

૩૦ ૭૫

૪૦ ૭૫

ધાંધાકીય

શાળાઓ માટે

અન્ય

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

પ્રિેશ િી ન હોય તો પ્રિેશ િી હોય તો

૪૫ ૭૫

(5ÜÁõÜÉÛÌ¤ø -10) - 43



લાગત કોડ લાગતન ું નામ બજટે કોડ નુંબર શેરો

૧ ૨ ૩ ૪

જ દા જ દા ખાતાઓમાું તા. ૧-૪-૨૦૧૯ થી ૩૧-૩-૨૦૨૦ (સને ૨૦૧૯-૨૦) સ ધી લેિા પાત્ર લાગતોન ું પત્રક 

       સમગ્ર સભાએસ ચિેલ દર 

(રૂવપયામાું)

૫

સામાન્ય સભ્ય

૧૫૪૭૦ પ્રવેશ ફી ૫૦

૧૫૪૭૨ માબસક  કે તેના ભાગ માટે ૫૦૦

૧૫૪૭૩ વાબર્જક ૪૫૦૦

મહાનગરપાવલકા સ્ટાિ તથા વિદ્યાથીઓ 

તથા માજી/ચાલ  સભાસદો, મ્ય . પેન્શનરો

૧૫૪૭૪ પ્રવેશ ફી ૨૫

૧૫૪૭૬ માબસક ૨૫૦

૧૫૪૭૭ વાબર્જક ૨૦૦૦

વશખાઉ સભ્ય

૧૫૪૮૨ પ્રવેશ ફી ૫૦

૧૫૪૮૩ સભ્ય ફી ૭૦૦

૧૫૪૮૪ બશખાઉ ફી  માસીક ધોરણ

૧૫૪૮૬ તરણ સ્પધાડના આયોજન માટે ૧૦૦૦

લોકસડ િી

૧૫૪૮૭ અનામત ૫૦

૧૫૪૮૮ બત્રમાબસક ૧૫૦

૧૫૪૮૯ વબર્જક ૫૦૦

૧૫૪૯૦ ડ પલીકેટ ઓળખ પત્રની િી ૫૦

ફદપક ઓપન એર થીયેટર

ધવમડક, શાળાઓ, ટ્ર્રસ્ટના કાયડરમો માટે

૧૫૬૦૨ પ્રથમ શીફટ

૧૫૬૦૩ િીજી શીફટ

૧૫૬૦૪ ત્રીજી શીફટ

વહીવટી ચાજજ

૯૨૩૦૫ અનામત ૯૨૩૦૫

૧૫૬૦૫ વધારાના શો માટે

૧૫૬૦૬ રીહસજલ

૧૫૬૦૭ શો ટેકસ

૧૨૦૧ જાહેર કામો

૧૫૩૨૭ કોન્ટર ાકટર દાંડ A ૧૨૦૧૨૦૧

લેટ રીપોટજ  દાંડ

૧૫૩૫૭ ૧ થી ૭ દદવસ ૧૦૦૦

૧૦૦૦ ૧૦૦૦

૧૦૦ ૧૦૦

૧૦૦૦૦ ૧૦૦૦૦

જ ેતે શીફ્ટના દર પ્રમાણે

૩૫૦૦ ૪૦૦૦

૧૦૦૦ ૧૦૦૦

૨૫૦૦ ૩૦૦૦

૩૦૦૦ ૩૫૦૦

સોમ થી શ ર શવન-રવિ

હાલના  ૫૦ %

રદ

દદવસ કે તેના ભાગ માટે

માબસક
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લાગત કોડ લાગતન ું નામ બજટે કોડ નુંબર શેરો

૧ ૨ ૩ ૪

જ દા જ દા ખાતાઓમાું તા. ૧-૪-૨૦૧૯ થી ૩૧-૩-૨૦૨૦ (સને ૨૦૧૯-૨૦) સ ધી લેિા પાત્ર લાગતોન ું પત્રક 

       સમગ્ર સભાએસ ચિેલ દર 

(રૂવપયામાું)

૫

૧૫૩૫૮ ૮ થી ૧૫ દદવસ ૧૫૦૦

૧૫૩૫૯ ૧૬ થી ૩૦ દદવસ ૨૦૦૦

૧૫૩૬૦ ૩૦ દદવસથી વધુ ૫૦૦૦

૧૫૩૬૧ ઓવર ટાઇમ

ટેન્ડર િી A ૧૨૦૧૨૦૩

૧૫૪૯૧ રૂ. ૫૦૦૦/- સુધી ૫૦

૧૫૪૯૨ ૫૦૦૦ થી વધુ ૧૦૦૦૦ સુધી ૨૦૦

૧૫૪૯૩ ૧૦૦૦૦ થી વધુ ૫૦૦૦૦ સુધી ૪૦૦

૧૫૪૯૪ ૫૦૦૦૦ થી વધુ ૧૦૦૦૦૦ સુધી ૬૦૦

૧૫૪૯૫ ૧૦૦૦૦૦ થી વધુ ૫૦૦૦૦૦ સુધી ૮૦૦

૧૫૪૯૬ ૫૦૦૦૦૦ થી વધુ ૨૫૦૦૦૦૦ સુધી ૨૦૦૦

૧૫૪૯૭ ૨૫૦૦૦૦૦ થી વધુ ૫૦૦૦૦૦૦ સુધી ૪૦૦૦

૧૫૪૯૮ ૫૦૦૦૦૦૦ થી વધુ ૧૦૦૦૦૦૦૦ સુધી ૬૦૦૦

૧૫૪૯૯ ૧૦૦૦૦૦૦૦ થી વધુ ૫૦૦૦૦૦૦૦ સુધી ૧૦૦૦૦

૧૫૬૨૩ ૫૦૦૦૦૦૦૦ થી વધુ ૨૫૦૦૦૦૦૦૦ 

સુધી

૨૦૦૦૦

૧૫૬૨૪ ૨૫૦૦૦૦૦૦૦ થી વધુ ૩૦૦૦૦

અનામત

૯૨૩૦૧ ઇ.એમ. ડી ૯૨૩૦૧ ૨  ટકા

૯૨૩૦૨ સીકયુરીટી ડીપોઝીટ ૯૨૩૦૨ ૩ ટકા

૧૫૬૪૬ િેંક ગેરાં ટી માાં તુટ પીરીયડની  પેનલ્ટી

૧૫૬૪૭ CAR Policy રજુ કરેલ ના હોય તો 

પેનલ્ટી

૧૩૦૧ રસ્તા શાખા અને અન્ય વિભાગો માટે

રસ્તા તોડાણ બદલની લાગત A ૧૩૦૧૨૦૫

૧૫૫૦૨ ડામરનો રસ્તો

૧૫૫૦૨(A) ડામરનો રસ્તો રહેંણાાંક ૩૦૦૦

૧૫૫૦૨(B) ડામરનો રસ્તો  િીન  રહેંણાાંક ૪૦૦૦

૧૫૫૦૩ ડામરનો રસ્તો - જી.ઇ.િી ૩૦૦૦

દર ચોરસ મીટર સામાન્ય

ચોરસ મીટર જી.ઇ.િી 

ટેલી/ચરી માટે

દર ચોરસ મીટર સામાન્ય

િેન્ક ગેરેન્ટી ના વાબર્જક ૬% 

વ્યાજ

બિલ ની રકમના ૦.૫૦% 

અથવા પ્રીમીયમની રકમનાાં 

પ્રોરેટા

ટેન્ડર રકમના

ટેન્ડર રકમના

ટેન્ડરની રકમ ૧૦ ટકાથી વધુ નદહ
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૧ ૨ ૩ ૪

જ દા જ દા ખાતાઓમાું તા. ૧-૪-૨૦૧૯ થી ૩૧-૩-૨૦૨૦ (સને ૨૦૧૯-૨૦) સ ધી લેિા પાત્ર લાગતોન ું પત્રક 

       સમગ્ર સભાએસ ચિેલ દર 

(રૂવપયામાું)

૫

૧૫૫૦૪ કાચો રસ્તો ૧૦૦૦

૧૫૫૦૫ ફુટપાથ પેવીંગ ૨૦૦૦

૧૫૬૭૯ વગર પરવાનગી એ રોડ ખોદાણ

રોલર ભાડે આપવા A ૧૩૦૧૨૦૨

૧૫૫૦૬ નાનુ રોલર

૧૫૫૦૭ મોટુ રોલર

િેન્ડર  રજીસ્ટરેશન 

૧૫૫૯૧ ગુજરાતમાાં સ્થાપાયેલ ૧૫૦૦૦

૧૫૫૯૨ ગુજરાતની  િહાર સ્થપાયેલ ૫૦૦૦૦

૧૫૫૯૩ ભારતની િહાર સ્થપાયેલ ૨૦૦૦૦૦

કેબલ/ગેસ લાઇન પરિાનગી 

૧) રીસ્ટર ોરેશન ચાજીસ

૧૫૫૯૪ આસ્ફાલટ રોડ ૧૦૦૦

૨૦૦૦

૧૫૫૯૫ WBM રોડ ૧૦૦૦

૧૫૫૯૬ કાચો રોડ ૪૦૦

૧૫૫૯૭ ફુટપાથ ૨૦૦૦

૧૫૫૯૮ સી.સી. રોડ ૨૦૦૦

૧૫૫૯૯ ૨) વાબર્જક ભાડુાં  (પ્રબત રનીંગ મીટર) ૪૦

૬૦

બસક્યુરીટી દડપોઝીટ(રીસ્ટર ોરેશન ચાજજના 

૫૦%)

૧૫૦૨ ગ માસ્તાધારા (વિભાગ-અ) A  ૧૫૦૨૨૦૩

નવિન નોધણી

૧૫૫૦૮ વેપારી સાંસ્થા ૬૦

૧૫૫૦૯ દસ થી વધારે નોકરીયાત વાળી દુકાન ૬૦

૧૫૫૧૦ દસ થી ઓછા  નોકરીયાત વાળી દુકાન ૪૦

૧૫૫૧૧ (A) રહેવાની સગવડ ધરાવતી હોટેલ, 

રેસ્ટોરન્ટ, ભોજનગૃહ, બથયેટર અને આનાંદ 

પ્રમોદ કે મનોરાંજન માટેના િીજા જાહેર 

સ્થળો

૬૦

૧૫૫૧૨(A) કોઇપણ નોકદરયાત ન રાખતી સાંસ્થા ૨૦

એક વર્જના

એક વર્જના

એક વર્જના

એક વર્જના

એક વર્જના

પ્રબત રનીંગ મીટર

રીસ્ટર ોરેશન ચાજજના ૫૦%

પ્રબત રનીંગ મીટર

પ્રબત રનીંગ મીટર

પ્રબત રનીંગ મીટર

પ્રબત રનીંગ મીટર

G.E.B./ Tel.પ્રબત રનીંગ 

મીટર

પ્રબત રનીંગ મીટર

સામાન્ય પ્રબત રનીંગ મીટર

રદ

રદ

૫ ગણી  પેનલ્ટી સાંિબધત 

લાગતની

દર ચોરસ મીટર

દર ચોરસ મીટર
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૧ ૨ ૩ ૪

જ દા જ દા ખાતાઓમાું તા. ૧-૪-૨૦૧૯ થી ૩૧-૩-૨૦૨૦ (સને ૨૦૧૯-૨૦) સ ધી લેિા પાત્ર લાગતોન ું પત્રક 

       સમગ્ર સભાએસ ચિેલ દર 

(રૂવપયામાું)

૫

રીન્ય અલ

૧૫૫૧૩(A) દસ કે વધુ નોકરીયાત વાળી વેપારી સાંસ્થા 

અને દુકાન રહેવાની સગવડ ધરાવતી 

હોટેલ, રેસ્ટોરન્ટ, ભોજનગૃહ, બથયેટર અને 

આનાંદ પ્રમોદ કે મનોરાંજન માટેના િીજા 

જાહેર સ્થળો

૩૦

૧૫૫૧૪(A) કોઇપણ નોકદરયાત ન રાખતી સાંસ્થા ૨૦

૧૫૫૧૪(B) વહીવટી ચાજજ ૧૦૦

૧૫૫૨૮ ફેરફારના (ઇ-ફોમજ દીઠ) ૨

૧૫૫૨૯ ડુબપ્લકેટ (અરજી દીઠ) ૫

૧૫૦૪ વસક્ય રીટી શાખા

૧૫૫૧૫ િેન્ડની લાગત A૧૫૦૪૨૦૨

૧૫૫૧૬ ૧ કલાકના ૨૦૦૦

૧૫૫૧૭ ૨ કલાકના ૪૦૦૦

૧૫૫૧૮ ૩ કલાકના ૬૦૦૦

અનામત ૯૨૩૦૧

ઇ.એમ. ડી ૯૨૩૦૨ ૨  ટકા

સીકયુરીટી ડીપોઝીટ ૩ ટકા

૧૫૫૨૧ ટર ાન્સપોટજ  ચાજજ ૨૫૦

ગેરકાયદેસર દિાણો દરમુવલ ચાજજ

૧૫૫૨૨(A) કેિીન A૧૫૦૪૨૦૧ ૧૦૦૦૦

૧૫૫૨૨ (B) ૨ મી. થી મોટી ૧૫૦૦૦

૧૫૫૨૩ (A) હાથલારી ૨૫૦૦

૧૫૫૨૩ (B) ૨ મી થી મોટી ૫૦૦૦

૧૫૫૨૪ મોટા હોડીંગ્સ ૧૦૦૦૦

૧૫૫૨૫ નાના િોડજ ૧૦૦૦

૧૫૫૨૬ િેનસજ ૧૦૦

૧૫૫૨૭ લોખાંડના ગાડજસ દીઠ ૨૦૦૦

૧૫૫૨૭ (A) નાના એાંગલ દીઠ ૨૦૦

૧૫૫૬૪ પથારા ૫૦૦

વહીવટી ચાજજ ૫૦૦

* ઉપરોક્ત દશાડિેલ વિવિધ લગતોમાું સરકારશ્રીના વનયમ મ જબ GST/other Tax ઇલાયદા િસ લ લેિામાું આિશે.

દર ચોરસ મીટર

ટેન્ડર રકમના

ટેન્ડર રકમના

એક વર્જના

રૂ..પ્રબત કોપી

એક વર્જના

એક વર્જના
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