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તાવના 
 

 ગજુરાત સરકાર ી ારા દરેક જી લામા ંનાગરીક અિધકારપત્ર જાહરે કરવાનો િનણર્ય કરેલ 
હોવાથી આ પ્રસગેં વડોદરા શહરેી િવકાસ સ ામડંળ િવ તારમા ંિ થત ગામોના નાગિરકોને પણ વડુાની 
કામગીરી તથા તેમા ંઉપલ ધ કરવામા ંઆવતી સેવાઓની માિહતી આપતી પિુ તકા સમિપર્ત કરતા 
આનદં અનભુવીએ છીએ. 
  

વડોદરા શહરેી િવકાસ સ ામડંળ કે  “વડુા” ના ટુકા નામથી ઓળખાય છે તેની 
થપનાનેતા.૦૧/૦૨/૧૯૭૮ થી ગણતા ચાલીસ વષર્ પણૂર્ થયા છે. વડુાની થાપનાનો મળુ ઉ ેશ 
યિુન.કોપ . ની આસપાસના િવકાસશીલ િવ તારોમા ંસુ યવિ થત તથા સઆુયોજીત િવકાસ થાય તે છે. 
આ અંગે વડુા વારા પ્રથમ ૧૯૭૯ મા ંમસુ ા પ િવકાસ યોજના બનાવેલ છે,  મજુંર થઈ ૧૯૮૪ મા ં
અમલી બનેલ યારબાદ હાલમા ં ૨૦૧૨ થી પનુરાવિતર્ત િવકાસ યોજના અમલમા ંઆવેલ છે. ને 
આગામી ટૂંક સમયમા ંદસ વષર્ પણુર્ થવામા ંહોવાથી તેને અ તન જી.આઈ.એસ. ટેકનોલોજી આધાિરત 
િવકાસ યોજના તૈયાર કરવાની કામગીરીનુ ંહાલમા ંઆયોજન હાથ ધરેલ છે. વડુા વારા તેની િવકાસ 
યોજનાને અનુ પ િવકાસ થાય તે અંગે િનયતં્રીત િવકાસ માટેના પગલા લેવાની સાથોસાથ તેના િવિવધ 
િવ તારોમા ં નગર રચના યોજનાઓ બનાવી તે િવ તારનો આયોજન બ ધ િવકાસ થાય તે માટે 
કાયર્વાહી હાથ ધરેલ છે. વડુા વારા પાદરા, સમા, તરસાલી, સેવાસી, વેમાલી, ભાયલી, િવગેરે વા 
િવ તારોમા ંર તાઓની સિુવધાઓ ઉપલ ધ કરેલ છે. પીવાના પાણીની સમ યા તથા ડે્રનેજની સિુવધા 
ઉપલ ધ કરવા અંગે આગામી વષ મા ંિવિવધ પ્રો ક્ટસ હાથ ધરેલ છે.  ગામો િબલકુલ પ્રવેશ માગર્થી 
વચંીત હતા તે ગામોને એપ્રોચ ર તાઓ આપવા અંગેની યોજના પણ કાયાર્િ વત છે. હિરયા  વડોદરા 
બનાવવા યટુી લ બરોડા કાઉ સીલ સાથે મળી વકૃ્ષારોપણના પણ િવિવધ કાયર્ક્રમો યોજવામા ંઆવે છે. 
પાદરા, વેમાલી, ભાયલી, સેવાસી, િવગેરે ગામે આિથર્ક રીતે નબળા વગર્ના આવાસ રાહત દરે રહણેાકં 
મકાનો કે દ્ર સરકારની મદદથી કાયાર્િ વત કરેલ છે. આ ઉપરાતં શહરેી ગરીબો માટે 
પ્રધાનમતં્રી/મખુ્યમતં્રી આવાસ યોજના અંતગર્ત કુલ ૮૩૨ ઈ.ડબ ય.ુએસ. આવાસોની યોજના પણૂર્ 
કરેલ છે, યારે આગામી વષર્મા ં૨૦૨૮ મકાનો બનાવવાનુ ંઆયોજન છે.  

 

 વડુા આ પ્રમાણે પોતાના કાય  / ફરજો બજાવવાના કાય મા ંપ્રગિતના પથેં છે. યારે વડુાની 
કચેરીની મલુાકાતે પધારતા નાગિરકોને િવિવધ સરકારી કામગીરીઓના પ્રસગેં વડુામા ંઉપિ થત થવાનો 
પ્રસગં બને યારે સરકારી કામગીરીના તબક્કાઓ, વા કે કોઈ પ્રકારની પરવાનગીઓ લેવાની હોય છે, 
તે અંગે શુ ંકાગળો રજુ કરવાના હોય છે. ફોમર્સ ક્યાથંી મળે છે િવ. માિહતીઓ આ નાની પિુ તકા પે 
પ્રગટ કરવાનો આ નમ્ર પ્રયાસ છે. આ પિુ તકા પાછળનો મખુ્ય ઉ ેશ નાગરીકોને વડુાને લગતી તમામ 
કામગીરી, તથા કચેરીમાથંી ઉપલ ધ માિહતીઓ, પ્રમાણપત્રો, ફોમર્સ, નકશાઓ િવ. નો સપંણુર્ ખ્યાલ 
આવે છે. િવિવધ સરકારી કામગીરી માટે સમયબ ધ કાયર્ક્રમ નક્કી કરી તે માિહતી આપવામા ંઆવે છે. 
વડુાની કચેરી ગજુરાત નગર રચના અને શહરેી િવકાસ અિધિનયમ ૧૯૭૬ અને િનયમો ૧૯૭૯ 
અંતગર્તની જોગવાઈઓને અનુ પ કાયર્ કરે છે, તથા તેમા ંજણાવેલ કાયદા પ્રમાણેની સમયમયાર્દા 



 

 

 

કરતા પણ ઓછા સમયમા ંનાગિરકોને જવાબ મળી રહ ેતે માટે કચેરી સતત પ્રય નશીલ છે. હાલમા ંજ 
વડુા વારા વહીવટમા ંગણુવ ા તથા ગિતિશલતા આવે તે માટે કો યટુર વારા િવિવધ સટ . તથા 
નકશાઓ ખબુ જ ટંુકા સમયગાળામા ંમળી રહ ે તે અંગે કાયર્વાહી કરવામા ંઆવેલ છે. આ પિુ તકાનો 
લાભ નાગિરકોને મળી રહ ેઅને વડુાની કચેરી વારા વડોદરાનો શહરેી િવ તાર પણ એક આદશર્ 
િવ તાર બને તે માટે પ્રયાસ કરેલ છે તેમા ંનાગિરક પણ સહકાર આપશે તેવો અમને િવ ાસ છે. 
 
 
 
 

(  એસ પિત IAS) 
મખુ્ય કારોબારી અિધકારી 

વડોદરા શહરેી િવકાસ સ ામડંળ 

વડોદરા 

(િદલીપકુમાર રાણા IAS) 
ચેરમેન 

વડોદરા શહરેી િવકાસ સ ામડંળ 

વડોદરા  
 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

    ::   સેવાક ય બાબતો.   :: 
 
 

(1) આકટકટ ર શન – સમય મયાદા- દન– 30 
વડોદરા શહરેી િવકાસ સ ામડંળ િવ તારમા ં સમાિવ ટ િવ તારોમા ં િવિવધ હતેનુા િવકાસ 

કામોની િવકાસ પરવાનગી મેળવવા લાયસ સ ધારક રજી ટડર્ આિકર્ટેકટ / એ જીનીયર પાસે 
નકશા બનાવવા આવ યક છે. આ અંગે આિકર્ટેક ી એ જો વડોદરા યિુન. કોપ . કે કાઉ શીલ ઓફ 
આક . નુ ંરજી ટે્રશન મેળવેલ હોય તો તેની ખરી નકલ, આક . /એ જી. નુ ંડીગ્રી સટ . તથા બે 
ફોટા સહ િનયત અરજી ફોમર્મા ંઅરજી કરીને . ૫૦૦૦/- ની ફી ભયેર્થી ૫ વષર્ માટે રજી ટે્રશન 
કરવામા ંઆવે છે. આ અંગે વડુાની પ્રાવૈિધક (ટેકિનકલ) શાખામા ંમળીને િનયત અરજી પત્રકમા ં
અરજી કરીને લાયસ સ મેળવી શકાય છે. તેમજ તેની મુ ત પણ ૫ વષર્ માટે વધારી આપવામા ં
આવે છે. 
 

(2) િવકાસ પરવાનગી – સમય મયાદા – દન– 30 
વડુા િવ તારમા ં સમાિવ ટ ગામતળો તથા તેની આજુબાજુના રેવ ય ુ િવ તારમા ં કોઈ પણ 

પ્રકારનો િવકાસ કરતા પહલેા વડુાની િવકાસ પરવાનગી મેળવવી આવ યક છે. આ અંગેની િવગતો 
નીચે મજુબ છે. 

 

(અ) ટપ વો ગેની પરવાનગી – સમય મયાદા – દન– 30 
   િવ તારમા ંસમાિવ ટ ગામોમા ંકોઈ પણ પ્રકાર (હાથ ભ ા અથવા ચીમની ભ ા ) ના 

ઈંટ પજાવો માટે વડુા કચેરી માથંી પરવાનગી મેળવવી આવ યક છે. આ અંગે વડુાની 
કચેરીના એકાઉ ટ શાખામાથંી . ૫/- ભયેર્થી ફોમર્ ઉપલ ધ થઈ શકે છે. સદર ફોમર્ સાથે 
સરકાર ી વારા તા તરમા ં તા. ૧૫-૦૧-૨૦૧૯ ના રોજથી મજુંર કરાયેલા કો પ્રીહે સીવ 
જી.ડી.સી.આર. મજુબના જ રી દ તાવેજી પરુાવાઓ + નકશાઓ + બાહંધેરી પત્રો સામેલ 
રાખવાના રહ ેછે. 

   
(1) ઉપરો ત રુાવાઓ + નકશાઓ િનયત અરજી ફોમર્ સાથે રજુ કરીને ચકાસણી ફી તથા િવકાસ 

ચા  ભયેર્થી વડુાની કચેરી વારા ચકાસણી કરવામા ં આવશે. આ અંગે વડુાની કચેરીના 
અિધકારી/ કમર્ચારી વારા થળ ચકાસણી પણ કરવામા ંઆવશે. સઘળા ડો મેુ ટસ યોગ્ય 
જણાયેથી 30િદવસમા ં િવકાસ પરવાનગી આપવાનો લ યાકં રાખેલ છે. આ અંગેની કાયદાકીય 
મહતમ સમયમયાર્દા િદન 30 ની છે 

.  
(2) બાધંકામ ગેની પરવાનગી – સમય મયાદા- દન- 30 

વડુા િવ તારમા ંસમાિવ ટ ગામતળો તથા રેવ ય ુ િવ તારોમા ંકોઈપણ પ્રકારનુ ંબાધંકામ કરતા 
પહલેા વડુાની િવકાસ પરવાનગી મેળવવી કાયદાનસુાર અ યતં આવ યક છે. વડુાની િવકાસ 



 

 

 

પરવાનગી મેળ યા િસવાય કરવામા ંઆવનાર બાધંકામોને િબનઅિધકૃત ગણી પગલા લેવામા ં
આવે છે. િવકાસ પરવાનગી મેળવવા માટે વડુાની કચેરીના એકાઉ ટ શાખામાથંી . ૧૦/- ભરી 
અરજી ફોમર્ મેળવવાનુ ં હોય છે. તથા ટેકિનકલ શાખામાથંી િવનામુ યે િવકાસ ચા નુ ં ફોમર્ 
ઉપલ ધ છે. સદર બ ે અરજીપત્રકો ભરી તેમા ંઅરજદાર તથા રજી ટડર્ આક ટેક્ટ / એ જીનીયર 
સહી િસક્કા કરાવીને સી.જી.ડી.સી.આર. મા ં જણાવેલ દ તાવેજી પરુાવાઓ, નકશાઓ, જમીન 
માિલકની િવગતો સહ રજુ કરવાના રહ ેછે. 
   

(3) ઉપરો ત િનયત અર ફોમ, દ તાવે  રુાવાઓ અને નકશાઓ (ત્રણ નકલમા)ં રજુ 
કયેર્થી વડુા વારા ચકાસણી કરવામા ંઆવશે. જો જમીન વગીર્કૃત ર તા પર હશે તો સબંધંીત 
કચેરીનો અિભપ્રાય મેળવવામા ંઆવશે જો જમીન કેનાલ કે રે વેની નજીક હોય, જમીનમાથંી 
ઈલેક્ટ્રીક લાઈન કે ઓ.એન.જી.સી. લાઈન કે અ ય લાઈન પસાર થતી હશે તો તે અંગે પણ 
સબંધંીત કચેરીનુ ંના વાધંા પ્રમાણપત્ર રજુ કરવાનુ ં રહ ે છે. જી.આઈ.ડી.સી. િવ તારમા ંહશે તે 
જી.આઈ.ડી.સી. નુ ંએન.ઓ.સી. તથા પો યટુીંગ ઈ ડ ટ્રી હશે તો ગજુરાત પો યશુન ક ટ્રોલ બોડર્ 
ના વાધંા પ્રમાણપત્ર રજુ કરવાનુ ં રહશેે. ઉપરોક્ત સઘળા ડો મેુ ટસ યોગ્ય જણાશે તથા 
અિભપ્રાયો મળી ગયેથી જો નકશા નવા ક પ્રીહે સીવ જી.ડી.સી.આર. પ્રમાણે યોગ્ય હશે તો સ વરે 
િવકાસ પરવાનગી આપવામા ંઆવશે. આ અંગે વડુાના કમર્ચારી/અિધકારી ારા થળિનરીક્ષણ 
પણ કરવામા ંઆવશે. િવકાસ પરવાનગી પ્રકરણોમા ંમહતમ સમયમયાર્દા 30 િદવસમા ં િનણર્ય 
લેવામા ંઆવે છે.  

 
 

(ક) લી થચેક – સમય મયાદા- દન- 10 

વડુામાથંી િવકાસ પરવાનગી મેળ યા બાદ લી થ સધુીનુ ંબાધંકામ પણુર્ થયેથી લી થચેક 
મેળવવુ ંફરજીયાત છે. આ અંગે જી.ડી.સી.આર.મા ં લી થ ચેક અંગે દશાર્વેલ અરજીફોમર્, આક ટેકટ 
સટ , ટ્રકચરલ એ જી. રીપોટર્ સાથે વડુામાથંી મેળવેલ િવકાસ પરવાનગી પત્ર તથા નકશાની નકલ 
રજુ કરી સાથે જ રી ચકાસણી ફી ભરવાની રહશેે. અરજી રજુ થયેથી િદન-૧૦ મા ંવડુાના કમર્ચારી 
ારા ચકાસણી કરવામા ંઆવશે તથા િવગતો યોગ્ય જણાયેથી િદન-૧૦ મા ં લી થ ચેક આપવામા ં
આવશે.  

 

ડ) ઓ પુ સી સટ  – સમય મયાદા – દન- 21 

    વડુામાથંી મેળવેલ િવકાસ પરવાનગીને અનુ પ બાધંકામ પણુર્ કરી તેનો ઉપયોગ શ  કરતા પહલેા 
વડુા પાસેથી ઓ પુ સી સટ . મેળવવુ ંફરજીયાત છે. આ અંગે થળે બાધંકામ પણુર્ થયેથી આ અંગે 
સી.જી.ડી.સી.આર.મા ંદશાર્વલે લોરાઇઝ /હાઇરાઇઝના ફોમર્ ભરી જ રી રજી ટડર્, આક ટેકટનુ ં
પ્રમાણપત્ર, ટ્રકચરલ એ જીનીયરનો રીપોટર્ , ચકાસણી ફી ભરી રજુ કયેર્થી વડુાના કમર્ચારી ારા 



 

 

 

િદન ૧૦ મા ં થળ ચકાસણી કરવામા ંઆવશે. તથા િવગતો થળ ઉપર અને નકશા અનસુાર યોગ્ય 
જણાયેથી િદન-૨૧ મા ંઓ પુ સી પ્રમાણપત્ર આપવામા ંઆવશે.  

 

3) ડુામાથંી ઉપલ ધ સટ ફ કટ / નકશાઓ :  

  અ) ઝોન સટ ફ કટ : દન-3 

   વડુા કચેરીના ડ્રોઇંગ બ્રા ચમા ંકચેરી સમય દર યાન અરજદારોની જમીનોના ઝોનની 
 મૌખીક માહીતી મેળવી શકાય છે તથા વધમુા ંડ્રોઇંગ બ્રા ચમા ંઉપલ ધ િવના શુ કનુ ંફોમર્ ભરી 
 તે સાથે જ રી ગામ અને સવેર્ નબંર/અંતીમ ખડંન.ં ની િવગતો ભરી સવેર્ નબંરદીઠ નીયત ફી 
 ભયેર્થી લેખીત સટ . િદન-૩ મા ંઉપલ ધ કરવામા ંઆવશે.  

  બ) ડ .પી. અને ટ .પી. લાન :- સમય મયાદા દન-3 
           વડુાની કચેરીમા ં ડ્રોઇંગ શાખામા ં િવનામુ યે ડી.પી.અને ટી.પી. લાન માટેના ફોમર્સ 
ઉપલ ધ છે. તેમા ં સવેર્ નબંર/ લોકન.ં/અંતીમખડં નબંર તથા ગામની િવગતો ભરી એકાઉ ટ 
બ્રા ચમા ંસવેર્ નબંર દીઠ જ રી ફી ભયેર્થી ઉકત પાટર્ લાન તથા જો જમીન વડુાની નગરરચના 
યોજનામા ંહોય તો ફાઇનલ લોટનો નકશો તથા એફ.ફોમર્/બી ફોમર્ િદન-૩ મા ંઉપલ ધ કરવામા ં
આવશે.  

 

4) ડુામાથંી આપવામા ંઆવતા અભ ાયો: 

અ) જુની મજુંર તથા નવી પનુરાવતીર્ત િવકાસ યોજનાના ઝોન (એક જ પત્રકમા ંવડુાની પ્રાવૈિધક 
(ટેકિનકલ) શાખામા ં જોઇતી માહીતી અંગે કોરા કાગળોમા ંઅરજી કરી િવગતો જણા યેથી 
જ રી ફી ગણી આપવામા ંઆવશે  ફી ભરી જ રી િવગતો સહની અરજી રજુ થયેથી િદન-૭ 
માહીતીમા ંઆપવામા ંઆવે છે.  

બ) ગામ ડુામા ંઆવે છે ક કમ તેની િવગતો : સમય મયાદા- દન-3 

વડુામા ં પ્રાવૈિધક (ટેકિનકલ) શાખામા ં વડુા િવ તારમા ં આવતા ગામો તથા તેની વસતી 
આધાિરત ૩૦૦/૬૦૦ મીટરના અંતરમા ં િ થત જમીનોમા ં મળવાપાત્ર ઉપયોગ અંગેના 
અિભપ્રાયો સાદા કાગળમા ં અરજી કરીને િનયત ફી એક રે.સ.નબંર/ લોક નબંર દીઠ 
.૩૦૦/- + જી.એસ.ટી.ની રકમ ભયેર્થી િદન-૩ મા ંપ્ર યુ ર/અિભપ્રાય પત્ર આપવામા ંઆવે 
છે. 

 

ક) ઝોનને અનુ પ ઉપયોગો/સી.જી.ડી.સી.આર.ની જોગવાઇઓ બાબતે અિભપ્રાય:સમય મયાર્દા-

િદન-૭ 



 

 

 

ડ) વડોદરા યિુન.કોપ . િવ તારના િવકાસ ચા ની ગણત્રી: સમય મયાર્દા-િદન-૩ 

વડોદરા યિુન.કોપ . િવ તારની જમીનોમા ં કોઇપણ પ્રકારનો િવકાસ કરતા પહલેા અરજદાર 

વડુા કચેરીમા ં િવકાસ ચા ની ગણતરી કરાવી િવકાસ ચા  ભરપાઇ કરી, િવકાસ ચા નુ ં

પ્રમાણપત્ર મેળવી તેની નકલ સહ વડોદરા યિુન.કોપ .કચેરીમા ંઅરજી કરવાની હોય છે. આ 

અંગે વડુા કચેરીની ડ્રોઇંગ શાખામા ં િવનાશુ ક ઉપલ ધ ફોમર્ મળેવી તે ભરી તે સાથે રજી ટડર્ 

આક ટેકટ પાસે બનાવડાવેલ નકશા રજુ કયેર્થી ટેકનીકલ શાખામાથંી િવકાસ ચા  ગણત્રી કરી 

આપવામા ંઆવે છે. તથા િવકાસ ચા  ભયાર્ બાદ િવકાસ ચા  ભયાર્ન ુ ં લેખીત પ્રમાણપત્ર 

અરજદાર ારા માગંણી કરાયેથી િદન-૩ મા ંઆપવામા ંઆવ ેછે.  

ઇ) િવકાસ પરવાનગી નકલો, િવકાસ ચા  માણપ ની નકલો: સમય મયાદા- દન-3 

વડુામાથંી મેળવેલ િવકાસ પરવાનગી પત્ર, િવકાસ ચા  ભયાર્ન ુ ંપ્રમાણપત્ર િવગેરે દ તાવજેો 

માટે અરજદાર ારા સાદા કાગળમા ંઅરજી કરી િનયત ફી ભયેર્થી િદન-૩ મા ંનકલો મેળવી 

શકાશે.  

એફ) િવિવધ કચેર ઓમાથંી મગંાવાતા માણપ ો/અભ ાયો: 

િવિવધ કચેરીઓ વી કે કલેકટર ીની કચેરી, મામલતદાર કચેરી, પોલીસ કિમ ર ીની 

કચેરી, ય.ુએલ.સી.કચેરી, ઇ કમટેકસ ખાતા,ડી.આઇ.એલ.આર. તથા સીટી સવેર્ની કચેરી 

િવ.માથંી િવિવધ અિભપ્રાયો/માહીતી વડુામાથંી મગંાવાતી હોય છે.  અંગેની નીચેના 

સમયપત્રક પ્રમાણે જુિનયર નગર િનયોજક ી પાસેથી મેળવી શકાશે.  

૧) ઝોનને લગતા અિભપ્રાય િદન-૧૫ 
૨) જમીનની ફાળવણીને લગતા અિભપ્રાય િદન-૧૫ 
૩) સાઇટ લાન તથા નકશાઓની િવગત િદન-૧૫  
૪) જવલનશીલ, પેટ્રોલીયમ, ફટાકડા સગં્રહ વાને લગતા અિભપ્રાય િદન-૧૫ 
૫) અંતર કે હદ બાબતેનો અિભપ્રાય પત્ર િદન-૧૫ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

   -: િવકાસ ચા ની વ લુાત બાબત:- 
 

ગજુરાત નગર રચના અને શહરેી િવકાસ અિધિનયમ ૧૯૭૬ ની કલમ ૯૯ અને ૧૦૦ ની 
જોગવાઇ હઠેળ વડુાના િવકાસ દરો તા.૨૧/૧૨/૧૯૯૧ થી અમલમા ંછે. સધુારા અિધિનયમ ગજુરાત – 
૧૧ ઓફ ૨૦૧૪ ની કલમ ૧૬ હઠેળ મહ મ િવકાસ દર વસલુ કરવાની જોગવાઈ થયેલ છે. આથી 
પ્રવતર્માન િવકાસ દરોમા ં સધુારો કરવા વડુાની ૨૩૬ મી બોડર્ બેઠકના ઠરાવ ક્રમાકં ૨૪૯૨ થી 
ઠરાવવામા ંઆવેલ,  પર વેન ુઅિધસચુન સરકારી ગેઝેટમા ંપ્રિસ ધ કરાવી તા.૧૨/૦૫/૨૦૧૮ ના 
રોજ બે થાિનક વતર્માનપત્રોમા ંપ્રિસ ધ કરી વાધંા સચુનો મેળવવાની કાયર્વાહી કરવામા ંઆવેલ. મા ં
સમય મયાર્દામા ં કોઈ વાધંા-સચુનો મળેલ નથી. આથી તા.૧૭/૧૨/૨૦૧૮ ના પત્ર ક્રમાકં 
યડુીએ/ લાન-૬/અ/૩૬૧/૨૦૧૮/થી સરકાર ીમા ંમજુંરી માટે દરખા ત પાઠવવામા ંઆવેલ છે. ની  
મજુંરીની અપેક્ષાએ તેનો અમલ કરવા નીચે મજુબના દરો વસલુ કરવા કચેરી આદેશ કરવામા ંઆવે છે. 
નો અમલ સદરહ ુ કચેરી આદેશની તારીખથી કરવાનો રહશેે.  પ્રકરણો અતે્રની કચેરીમા ં હાલમા ં

કાયર્વાહી હઠેળ છે તવેા િવકાસ પરવાનગી/િરવા. િવકાસ પરવાનગી/વપરાશ પરવાનગી તેવા પ્રકરણો 
તા.૧૫/૦૧/૨૦૧૯ ના રોજથી અમલમા ંઆવે તે રીતે તફાવતની રકમ વસલુ કરવાની રહશેે.   

અ ુ ુચ 

અ. ન.ં િવગત 

િવકાસ ચા નો દર િપયા િત ચો.મી. 

િવ તાર-1 િવ તાર-2 િવ તાર-3 

વડોદરા 

શહરનો ક ીય 

િવ તાર 

વડોદરા શહર  કરણ 

િવ તાર વૂ ને.હા.બાયપાસ 

તેમજ પિ મ ુ ચતવે ટન 

બાયપાસ વ ચેનો િવ તાર 

વુ ને.હા.બાયપાસ અને 

પિ મ ુ ચત વે ટન 

બાયપાસ બહારનો પરં  ુ

ડુાની હદની દરનો િવ તાર 

(a) રહણેાકં જમીન  ૪ ૪ ૧ 

રહણેાકં બાધંકામ ૨૦ ૨૦ ૧૦ 

(b) વાિણજય જમીન ૮ ૮ ૪ 

વાિણજય બાધંકામ ૨૦ ૨૦ ૧૦ 

(c) ઇ ડ ટ્રીયલ જમીન ૮ ૮ ૬ 

ઇ ડ ટ્રીયલ 

બાધંકામ  

૨૦ ૨૦ ૨૦ 



 

 

 

(d) અ ય હતે ુજમીન ૫ ૫ ૫ 

અ ય હતે ુબાધંકામ ૧૦ ૧૦ ૧૦ 

 

: સવેાકીય કામગીરીના દર : 

અ.ન.ં   સેવા – કામગીરીના દર   વસલુ કરવામા ંઆવતા દરની રકમ વ ા 
GST અલગથી 

૧  ૨  ૩ 
૧  ઝોન સટ  / ઝોન અિભપ્રાય / પ્રિત રે. 

સવેર્ નબંર / અંિતમ ખડં નબંર  
. ૩૦૦ 

૨  િવકાસ યોજનાનો પાટર્ લાન  
(૧ સેમી. = ૩૮.૪૦ મીટર)  
સવેર્ નબંર / લોક નબંર/ અંિતમ ખડં 
નબંર દીઠ  

. ૪૦૦ 
 
 

. ૨૦૦ (લાગ ુનબંર માટે નબંરદીઠ વધારાના)
  

૩
  

મજુંર + અમલી િવકાસ યોજનાના 
નકશાની નકલ   
િવકાસ યોજના (પનુરાવિતર્ત) ની સો ટ 
કોપી (કો પકે્ટ ડી કમા)ં                     

. ૨૦૦૦/- પ્રિત ગામ અને / અથવા નગર 
રચના યોજના દીઠ 

 

. ૭૫૦૦/-  

૪ ટી.પી. પાટર્ લાન એક ફા. લોટના  
( કેલ ૧ સેમી.=૨૦ મીટર) 
એક કરતા વધારે લાગ ુફા. લોટ દીઠ  
( કેલ ૧ સેમી = ૨૦ મીટર) 

. ૪૦૦/- 
 
 

. ૨૦૦/- 

૫ ટી.પી. કીમની માપણી શીટ  
એક ફા. લોટના  
( કેલ ૧ સેમી = ૪ મીટર) 

. ૫૦૦/- 

૬ ટી.પી. કીમ મજુબનુ ં ફોમર્ –બી / ફોમર્ 
એફ. 
એક ફા. લોટના એક કરતા વધારે ફા. 
લોટના  

. ૪૦૦/- 
 

. ૩૦૦/- 

૭
  

િવકાસ યોજનાનો ટ્રકચર લાન   
મોટો (૮૦ સે.મી. x ૧૧૦ સે.મી.) 

 

. ૭૫૦/- 



 

 

 

નાનો (૫૫ સે.મી. x ૮૦ સે.મી.) . ૫૦૦/- 
૮

  
ડીપી રીપોટર્ અથવા અ ય પ્રિસ ધ 
કરાયેલા અહવેાલની નકલ  

. ૩/- પ્રિત પાના દીઠ  
. ૬/- (એ-૪ / લીગલ) (એ-૩ સાઈઝ)  

૯
  

િવકાસ પરવાનગી / લી થ સટ  / 
ઓ પુ સી સટ ની ખરી નકલ મજુંર 
થયેલ િવકાસ પરવાનગીના નકશાની  
(નકશા દીઠ નકલ)  

 . ૨૦૦/- 
 
 

 . ૭૫૦/- 

 

 

 

1.13િવકાસ પરવાનગી મેળ યા િસવાય િવકાસ પરવાનગીને પાત્ર િવકાસ કામ બદલ વસલુ 

કરવાપાત્ર થતી દંડનીય ચકાસણી ફી.  

CGDCR  મજુબ  
1.14 આિકર્ટેક / એ જીનીયરની લાયસ સ ફી / રજી ટે્રશન ફી 

CGDCR  મજુબ 

1.15સવીર્સ અને એમીનીટીઝ ફી 

  ખેતી ઝોન તથા ગામતળ થી િનયત અંતરની બહાર િ થત થતા િવકાસ કામની િવકાસ 

પરવાનગી પ્રકરણોએ એમીનીટીઝ ફી ની રકમ પ્રિત ચોરસ મીટર દીઠ (પાિકર્ંગ માટેના ભોયરાના તથા 

હોલો લી થ પાિકર્ંગ િસવાયના Habitable  Built  up  Areaમાટે) . ૩૦૦/- લખેે એમીનીટીઝ ફી વસલુ 

લેવામા ંઆવશે અને સદરહુ ંએમીનીટીઝ ફી ટી.પી. કીમની નેટ ડીમા ડની રકમ સામે સરભર કરવા 

પાત્ર રહશેે. ચેરીટેબલ ટ્ર ટની માિલકીના યારે ન ધણી કરાયેલા ધાિમર્ક, શૈક્ષણીક, ધમાર્દા હતેનુા 

િવકાસકામ તેમજ સરકારી અને અધર્ સરકારી િવકાસ કામના િક સામા ંસવીર્સીઝ એ ડ એમીનીટીઝ ફી 

ની રકમ . ૧૫૦/- પ્રિત ચોરસ મીટર પ્રમાણે વસલુ કરવામા ંઆવશ.ેસદરહુ ંબાબતે CGDCR ની 

જોગવાઈમા ંથતા ફેરફારને આિધન છે. 

1.16નેટ ડ મા ડની રકમ  તે ટ .પી. ક મની દરખા ત માણે વખતો વખત ઓ પુ સી 

માણપ  સમયે ભરવાપા  રહશે.  



 

 

 

સરકાર ી વારા તા. ૧૫-૦૧-૨૦૧૯ ના રોજના જાહરેનામાથી મજુંર કરાયેલા નવા CGDCR ની 

જોગવાઈ મજુબ વડુાની કચેરીમા ં લેવામા ંઆવતી િવિવધ પ્રકારની ફી / િવકાસ ચા નુ ંધોરણ નીચે 

મજુબ છે,  વખતો વખત ફેરફારને પાત્ર રહશેે. 

૧  િવકાસ પરવાનગી પ્રકરણોએ વસલુ કરવામા ંઆવતી 
િવકાસ પરવાનગી ફી / ડીપોઝીટ  

દર 

૧.૧  િવકાસકામના કે્ષત્રફળ દીઠ ચકાસણી ફી (રહણેાકં /૨૫ 
મીટરની ઉંચાઈ સધુી  

. ૧૦/- પ્રિત ચોરસ મીટર 

૧.૨  ૨૫ મીટરથી વધ ુઉંચાઈ તથા રહણેાકં અને વાિણ યના 
સયંકુ્ત િવકાસ કામ માટે  

. ૧૫/- પ્રિત ચોરસ મીટર 

૧.૩  લઘુ મ ચકાસણી ફી (૧૨૫ ચો.મી. ના પ્રકરણ સિહત)
  

 ૧૦૦૦/- કેસ ફાઈલ દીઠ  

૧.૪  લી થચેક પ્રમાણપત્ર ફી (ગ્રાઉ ડ લોરના કે્ષત્રફળ 
ઉપર)    

. ૫/- પ્રિત ચોરસ મીટર 

૧.૫ ઓ પુ સી પ્રમાણપત્ર ફી (રહણેાકં / ૨૫ મીટરની 
ઉંચાઈ સધુી)   

. ૧૦/- પ્રિત ચોરસ મીટર 

૧.૬ ઓ પુ સી પ્રમાણપત્ર ફી (રહણેાકં / મીક્સ 
ડેવલપમે ટ / ૨૫ મી. થી વધ ુ ઉંચાઈના િવકાસકામ 
માટે)    
 

. ૧૫/- પ્રિત ચોરસ મીટર 

 

૧.૭ રી યઅુલ ફી (સમય મયાર્દાની અંદર)  
નવા CGDCR ૩.૧ પ્રમાણે પાના ન.ં 

૩૬, ભાગ -૧ અને 
. ૩૦૦/- પ્રિત ચોરસ મીટર 

૧.૮
  

દંડનીય રી યઅુલ ફી (સમય મયાર્દાની મદુત વીતી 
ગયા પછી ઉપરોક્ત ૧.૭ પ્રમાણે)  

૧.૯
  

એમીનીટી ફી (શૈક્ષણીક અને મા ય ચેરીટેબલ ધાિમર્ક 
હતે ુિસવાય)  

૧.૧૦
  

લેબર સેસ  . ૩૦/- પ્રિત ચોરસ મીટર 

૧.૧૧
  

ટ્રી- લા ટેશન / ડીપોઝીટ સરકાર ીના શહરેી િવકાસ 
અને શહરેી ગહૃ િનમાર્ણ િવભાગના તા. ૧૦/૦૩/૨૦૧૦ 
ના રોજના હુકમ ક્રમાકં :- વનમ-૧૦૦૮-૩૨૬૦- એલ 
મજુબ   

પ્રિત ૨૦૦ ચોરસ મીટર ના ત્રણ 
વકૃ્ષ પ્રમાણે પ્રિત વકૃ્ષ દીઠ  
૫૦૦/-  

સરકાર ીના સબંિંધત ખાતા પાસે ન ધણી કરાવેલા ચેરીટેબલ ટ્ર ટની માિલકીના દવાખાના પ્રાથિમક 

આરોગ્ય કે દ્રો, શાળા, કોલેજ, ધાિમર્ક હતેનુા તથા ધામર્શાળા, હો ટેલ િવગેરે વારા રજુ કરવામા ંઆવતા 



 

 

 

િવકાસ પરવાનગી પ્રકરણો એ અનકુ્રમ નબંર ૧.૧ અને ૧.૨, ૧.૩ ની રકમના ૫૦% ના રાહત દરે ફી 

વસલુ કરવાપાત્ર રહશેે.  

1.17 પેમે ટ એફ.એસ.આઈ. / પ્રીમીયમ એફ.એસ.આઈ. 
સરકાર ી વારા મજુંર કરાયેલા ક પ્રીહે સીવજી.ડી.સી.આર. ની નીચે જણાવેલ જોગવાઈ પ્રમાણે 

પેમે ટ એફ.એસ.આઈ.ની રકમ વસલુ કરવાપાત્ર રહશેે.  

(અ) રહણેાકં, વાિણ ય તથા અ ય કોઈ પણ િવકાસ કામ માટે સબંધંીત અંિતમખડં નબંર / 

રે.સ. નબંર/ લોક નબંર પ્રમાણેના પ્રવતર્માન જતં્રીના ૪૦% લેખેની રકમ સ ામડંળ 

વારા વસલુ કરવામા ંઆવશે.  

(બ) રહણેાકં હતેનુા પરંત ુએફોડબલ હાઉિસંગ માટે નીચે જણાવેલ દરે પેમે ટ એફ.એસ.આઈ. / 

પ્રીમીયમ એફ.એસ.આઈ. વસલુ કરવામા ંઆવશે.  

(૧) ૫૦ ચો.મી. સધુીના એફોડબલ હાઉિસંગ પ્રો ક્ટ -૧૦ ટકા  

(૨) ૫૦ ચો.મી. થી વધ ુપર6ત ુ૬૬ ચોરસ મીટર સધુીના એકમ કે્ષત્રફળ  માટે  - ૨૦ ટકા  

(૩) ૬૬ ચો.મી. થી વધ ુપરંત ુ૯૦ ચો. મી. ના એકમ કે્ષત્રફળ માટે -૪૦ ટકા  

(૪) વાિણ ય હતેનુા િવકાસ કામ કે્ષત્રફળ -૪૦ ટકા  

  



 

 

 

 

1.18િ િમયમ એફ.એસ.આઈ. ચા સમા ંઆપવામા ંઆવતા યાજ સ હતના હ તામા ં યાજ 
ઘટાડવા તથા દુત વધારવા  

 બોડર્ બેઠક ન.ં ૨૪૭, તા.૧૬/૦૩/૨૦૨૧ ના ઠરાવ ન.ં ૨૭૪૨ મજુબ: વડોદરા શહરેી 

િવકાસ સ ામડંળમા ંરજુ થતા િવકાસ પરવાનગી પ્રકરણોમા ંિપ્રિમયમ એફ.એસ.આઈ.ફી 

ની રકમ . ૨૫ લાખથી મોટી રઅકમના િક સાઓમા ંઅરજદાર ી હ તાની માગંણી કરે 

તો ઔડાની પ્રવતર્માન પ ધિત અનસુાર વાિષર્ક ૧૨ % દરની પ ધિત મજુબ યાજની 

ગણતરી કરવા અંગે તથા કે્રડાઈ અને માન. મખુ્ય મતં્રી ીની રજુઆત યાને લઈ 

હાલની એક વષર્ સધુાની હ તા આપવાની પ ધિતમા ંફેર કરી કોિવડની પિરિ થિત યાને 

લઈ મહ મ ૩ વષર્ની સમય મયાર્દા અથવા પ્રથમ પાટર્ ઓ પુ સી સટ િફકેટ મેળવતી 

વખતની તારીખ પૈકી  પહલેા હોઈ તે સમય સધુીના હ તા અઅપવા તથા 

અરજદાર ીએ જમા કરાવેલ એડવા સ ચેકો પૈકી કોઈ પણ કારણોસર બાઉ સ થાય 

યારે તેવા િક સા િવલિંબત થયેલ સમયગાળા પરુત ુવધારાના ૬ % વાષર્ક દરે એટલેકે, 

વાિષર્ક ૧૮% ના યાજ દરે બાકીની રકમ વસલુ કરવાનુ ંસવાર્નમુતે ઠરાવવામા ંઆ ય.ુ  

૧.૧૯ ઈંટો પાડવાના ભ ાની મજુંરી મેળવવા માટે . ૧૦૦૦/- પ્રિત ૦.૧૦ હકે્ટર પ્રમાણેની ફી 

સ ામડંળ ખાતે ભરપાઈ કરવાની રહ ેછે.  

૧.૨૦ િબ ડીંગની િવકાસ પરવાનગી કરતા ફેરફાર વાળા હતે ુમાટેના િવકાસ કામ બદલ નીચે 

જણાવેલ દરે હતેફેુર ફી આવ યક ફાયર સે ટી અને પાિકર્ંગની જોગવાઈ કરવાની રહશેે 

અને નીચે દશાર્વેલ રકમ વસલુ થવાને પાત્ર રહશેે. 

(અ)  મેળવેલ િવકાસ પરવાનગી પ્રમાણે પરંત ુ ઝોન 
અને CGDCRS પ્રમાણે મળવાપાત્ર ઉપયોગો માટે.  

િવકાસ પરવાનગી પ્રકરણે વસલુ 
થવાપાત્ર ચકાસણી ફી ની રકમના પાચં 
ટકા પ્રમાણે  

(બ)   મેળવેલ િવકાસ પરવાનગીમા ં આંતિરક ફેરફાર 
કરીને કરેલ પરંત ુ એફ.એસ. આઈ. િબ ટ અપ 
લાઈન, લોકેશનમા ંફેરફાર કયાર્ િસવાય.  

િવકાસ પરવાનગી પ્રકરણે વસલુ 
થવાપાત્ર ચકાસણી ફીની રકમના બે 
ગણા.  

 



 

 

 

તા.21-03-2016 ના હરનામા અ વયે વડોદરા શહર  િવકાસ સ ામડંળ ારા 
રુ  પાડવામા ંઆવતી સેવાઓની િવગત 

 ટેકિનકલ શાખા  
á.Ìï. ãÕ½È éÍÔbËÉÕâÌí ÖÑÒ½âÛí 

1.  એ જીનીયર/ આક ટેક્ટ/ ટ્રકચર ડીઝાઈનર રજી ટે્રશન   ૩૦ િદવસ 

2.  િવકાસ પરવાનગી 
 

 રહણેાકં ( યિક્તગત)ની િબિ ડંગ પરમીશન 
 રહણેાકં (સોસાયટી/કો પલેક્ષ)ની િબિ ડંગ પરમીશન 
 ઔ યોગીક / કોમશીર્યલ/અ યની િબિ ડંગ 

પરમીશન 

૩૦ િદવસ 

3.  pÔänÉ ¿ë» ૧૦ િદવસ 

4.  ઓ પેુશન સટ ફીકેટ / બાધંકામ વપરાશ પરવાનગી  ૨૧ િદવસ 

5.  ÂíÌÖÃäôÎä»ëÃ ૩ િદવસ 

6.  ÖâæÃpÔâÌ ૩ િદવસ 

7.  ÁçÌäÑïÁçÓÈÉâÌÕäÍçÌÓâÕãÈôÈãÕ»âÖÒíÁÌâÌâÂíÌ (áë» Á 
ÍÝ»Ñâï) 

૩ િદવસ 

8.  ½âÑ ÕçÅâÑâïáâÕëÀë »ë »ëÑ¬ ÈëÌä ãÕ½È ૩ િદવસ 

9.  ÂíÌÌëáÌç#Í éÍÒí½í/‘ÅäÖäáâÓÌä Áí½Õâæáí 
ÏâÏÈëáãÐÍýâÒ 

૭ િદવસ 

10.  ÍýÑâÇÍÝÌäÌ»Ôí ૩ િદવસ 

11.  ãÕãÕËáãÐÍýâÒí (ãÕãÕËÖÓ»âÓä »¿ëÓäáíÌë Ô½Èâ) ૧૫ િદવસ 

 

 
 
 

 



ગજુરાત જાહરે સવેા અંગેનો નાગિરકોનો અિઘકાર  
અિઘિનયમ-૨૦૧૩ હઠેળના સેવા પરુી પાડનાર અિઘકારી ીઓની િવગત. 

 



 

   



 

 

 

વડોદરા શહર  િવકાસ સ ામડંળ કચેર ના અગ યના ટલીફોન નબંરોની યાદ : 
 

અિધકારી કમર્ચારી ના ફોન ન.ંની િવગત 
અ.ન.ં  અિધકાર  / કમચાર  ુનામ  હો ો  મોબાઈલ નબંર 
૧  ી િદલીપકુમાર રાણા IAS  અ યક્ષ ી  ૬૩૫૧૨૧૧૧૧૧ 
૨  ી  .એસ.પ્રજાપિત  IAS  મખુ્ય કારોબારી અિધકારી  ૯૯૨૫૫૨૨૨૨૪ 
૩  ી કે.એન.પટેલ  ઈ/ચા. નાયબ કલકેટર  ૯૯૯૮૭૪૭૩૨૩ 
૪  ી એમ.જી.સોલકંી  પ્રવર નગર િનયોજક  ૯૮૯૮૫૯૯૭૧૧ 
૫  ી કે.એન.પટેલ   કાયર્પાલક ઈજનરે  ૯૯૯૮૭૪૭૩૨૩ 
૬  ી મતી. ચે ટા ડી વસાવડા    એકાઉ ટ ઓફીસર વગર્-૧  ૦૨૬૫/૨૪૬૬૭૧૦-૧૫-૧૭ 
૭  સ.ુ ી અવનીબને ટોલીયા   ઈ/ચા. નગર િનયોજક  ૦૨૬૫/૨૪૬૬૭૧૦-૧૫-૧૭ 
૮  ી આર બી પરમાર  ઈ/ચા.એકાઉ ટ ઓફીસર વગર્-૨  ૯૭૨૭૭૩૮૬૦૭ 
૯  ી પી. .વસાવા  ઈ/ચા.મામલતદાર ૯૭૨૬૭૩૨૫૦૦ 
૧૦  ી  િસિદકી હમૂા અિતકુર  નાયબ કાયર્પાલક ઈજનેર  ૦૨૬૫/૨૪૬૬૭૧૦-૧૫-૧૭ 
૧૧  .ુ ી પટેલ પૃલબને હરેશભાઈ  નાયબ કાયર્પાલક ઈજનેર  ૦૨૬૫/૨૪૬૬૭૧૦-૧૫-૧૭ 
૧૨  ી અમન જી પટેલ  નાયબ કાયર્પાલક ઈજનેર  ૮૫૧૧૮૮૧૨૬૪ 
૧૩  ી ધવલ જી પાઠક નાયબ કાયર્પાલક ઈજનેર  ૯૯૭૮૯૭૭૨૦૧ 
૧૪  ીમતી ઉપાસના પચંાલ   જુનીયર નગર િનયોજક  ૦૨૬૫/૨૪૬૬૭૧૦-૧૫-૧૭ 
૧૫  સ.ુ ી અવનીબને ટોલીયા   જુનીયર નગર િનયોજક  ૦૨૬૫/૨૪૬૬૭૧૦-૧૫-૧૭ 
૧૬  ી ગૌરાગં એ દેસાઈ   જુનીયર નગર િનયોજક  ૯૯૦૯૯૫૫૮૯૭ 
૧૭      ---  જુનીયર નગર િનયોજક   
૧૮  ી રીંકીતાબને એમ ચૌધરી જુનીયર નગર િનયોજક ૦૨૬૫/૨૪૬૬૭૧૦-૧૫-૧૭ 
૧૯  કુ.ડી.બી.પટેલ  જુનીયર નગર િનયોજક ૦૨૬૫/૨૪૬૬૭૧૦-૧૫-૧૭ 
૨૦  ી પી. .વસાવા  નાયબ મામલતદાર  ૯૭૨૬૭૩૨૫૦૦ 
૨૧  ીમતી કરી મા આયર્   લાનીંગ આિસ ટ ટ  ૦૨૬૫/૨૪૬૬૭૧૦-૧૫-૧૭ 
૨૨  ી આર.બી.પરમાર  નાયબ િહસાબનીશ  ૯૭૨૭૭૩૮૬૦૭ 
૨૩ ી એ. .તડવી  ટે્રસર  ૯૨૨૮૧૧૧૩૧૧ 

અફોડબલ હાઉિસગ સેલ 

અ.ન.ં  કમચાર  ુનામ  હો ો  મોબાઈલ નબંર 
૧  ીમતી જાગિૃત.આર.દ ા  સોિશયલ ડેવલોપમે ટ પેશયાિલ ટ  ૦૨૬૫/૨૪૬૬૭૧૦-૧૫-૧૭ 
૨  ી ધન યામભાઈ.ગ જર  હા.ફા.એ ડ પોલીસી પશેયાિલ ટ   ૯૯૭૯૮૮૩૩૫૯ 
૩  ી હાિદર્ક.પ્રજાપિત  યિુન.સીવીલ એ જીિનયર  ૯૯૨૫૨૪૪૧૨૭ 

  ૪  ી િનકુંજ. .પચંાલ  યિુન.સીવીલ એ જીિનયર  ૯૧૭૫૭૬૬૫૩૨ 
  ૫  ી રા શ.વૈ ણવ  એમ.આઈ.એસ.એક્ષપટર્  ૮૪૬૦૧૭૮૧૫૩ 
 



 

 

 

ટી.પી./ડી.પી. સેલ  

અ.ન.ં  કમચાર  ુનામ  હો ો  મોબાઈલ નબંર 
1 મીતેન. િવણ ુમાર.ગઢ યા અબન લાનર 8866245657 
૨ અભી.રા શ ુમાર.પટલ અબન લાનર 8866552739 
3 મહ ર.ઠાકોર  અબન લાનર  
4 હા દક.એચ.પાન રુ યા અબન લાનર 9879383982 
5 હષ.િવર ભાઈ.શાહ અબન લાનર 9998983257 
6 ુજંન.બોક લ GIS- એના લ ટ 0265/2466710‐15‐17 

7 વેતા.કટવાલ GIS- એના લ ટ 0265/2466710‐15‐17 

8 વા.પટલ GIS- એના લ ટ 0265/2466710‐15‐17 

9 નીધી.વધાસીયા  GIS- એના લ ટ 0265/2466710‐15‐17 

10 નેહા.પટલ  GIS- ઓપરટર 0265/2466710‐15‐17 

11          -- લા.આસી.   

12 િનશાતં.ડ . ચૌધર  લા.આસી.  7574041209 

13 અમી.એ. દસાઇ લા.આસી.  0265/2466710‐15‐17 

14  લા.આસી.   

15 ર ના.રમણીકભાઈ.રાઠોડ લા.આસી.  0265/2466710‐15‐17 

16 પટલ.િવરાલીબેન.અશોક ુમાર લા.આસી.  0265/2466710‐15‐17 

17  લા.આસી.   

18 સોલકં .દ પ ુમાર.રા શભાઈ લા.આસી.  7990652899 

19 દાવલા ખજર. ુ તાક લા.આસી.  9974404422 

20 તોિસફ.ઇકબાલ.કસર  લા.આસી.  9601872616 

21 ચૈતાલી.ભાવસાર  ઓટોકડ ઓપરટર 0265/2466710‐15‐17 

22 ઝરના.એસ.ખારવા ઓટોકડ ઓપરટર 0265/2466710‐15‐17 
Vadodara Urban Development Authority, VudaBhavan, Karalibaug,... 

 


