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પ્રકરણ -ર (ધનયમ સગં્રિ-૧) 
 
ર.૧ જાિરે તતં્રનો ઉદેશ / િતે ુ
 રાજકોટ મિાનગરપાલિકા સ્વાયત સસં્થા છે અને તેની રોજબરોજની કામગીરી િી જી.પી.એમ.સી. એકટની 
કિમ-૧૯૪૯ ની જોગવાઈ અંતગષત થાય છે. આ સસં્થામા ં િોકો દ્વારા ચુટંાયેિ સભ્યો દ્વારા રચાયેિ ધવધવિ 
સધમતીઓ અને સામાન્ય સભા થકી નીતી ધવર્યક ધનણષયો િેવામા ંઆવે છે. 
 તતં્રનો ઉદેશ િોકોની જાિરે સખુાકારી માટેનો છે. જેમા ંઆરોગ્ય, સ્વચ્છ પીવાનુ ંપાણી, રસ્તા, હદવાબતી 
ધવગેરેનો સમાવેશ થાય છે. મિાનગરપાલિકાની ધવધવિ શાખાઓ પૈકી ટાઉન પ્િાનીંગ શાખા દ્વારા નીચેની ધવગતે 
કામગીરી કરવામા ંઆવે છે. 

(૧) ધવકાસ પરવાનગીની અરજીનો ધનકાિ. 
(ર)  બાિંકામ ધનયતં્રણ 
(૩)  મસુદારૂપ નગર રચના યોજનાઓ તૈયાર કરવી. 
(૪)  સરકારશ્રી દ્વારા મજુંર કરાયેિ યોજનાઓની દરખાસ્તો નુ ંઅમિીકરણ. 

 
ઉપરોકત કામગીરી દ્વારા શિરેના ધવકાસને, ધનયતં્રણને િગતી અને થતો ધવકાસ સઆુયોજીત થાય તેવો 

િતે ુછે. 
 
ર.ર  જાિરે તતં્રન ુધમશન / દુરંદેશીપણ ુ(ધવઝન) 
 શિરેનો ધવકાસ સઆુયોજીત થાય તે િક્ષમા ં િઈ ધવકાસ ધનયતં્રણને િગતી કામગીરી િાથ િરી તે 
સધુનધિત કરવામા ંઆવે છે. વધમુા ં િાિમા ં શિરેના બીન-ધવકસીત ધવસ્તારો કે જયા ંભધવષ્યમા ંબાિંકામ પ્રવધૃત 
વેગવતંી થવાની છે તેવા ધવસ્તાર માટે નગર રચના યોજનાઓ તૈયાર કરી સઆુયોજીત ધવકાસને ધનધિત કરવામા ં
આવે છે. 
 વધમુા ં મજુંર અને અમિી નગર રચનાઓની દરખાસ્ત અનસુાર જે તે યોજનાની દરખાસ્ત અનસુાર 
મિાનગરપાલિકાને પ્રાપ્ત થતી ધવધવિ િતેનુી અનામત જમીનો જે તે િતે ુમાટે ધવકાસ થાય અને તેને પરીણામે તે 
ધવસ્તારના િોકોને તેનો િાભ મળી શકે અને મિાનગરપાલિકાને આવક થાય. 
 
ર.૩ જાિરે તતં્રનો ટંુકો ઈધતિાસ અને તેની રચનાનો સદંભષ. 
 
ર.૪ જાિરે તતં્રની ફરજો   
 મિાનગરપાલિકાની ટાઉન પ્િાનીંગ શાખા દ્વારા શિરેમા ંચાિતા બાિંકામો ધનયતં્રીત કરવાની ફરજ બજાવે 
છે. ચાિતા બાિંકામોની મજુંરી મેળવવામા ંઆવેિ છે કે કેમ અને મેળવેિ બાિંકામ પરવાનગી મજુબ બાિંકામ 
ચાિે છે કે કેમ તેની ચકાસણી કરવામા ંઆવે છે. ગેરકાયદેસર અને મજુંરીને પાત્ર ન િોય તેવા બાિંકામો સામે િી 
જી.પી.એમ.સી. એકટની કિમ- ર૬૦ અન્વયેની કામગીરી િાથિરી, આવા બાિંકામની કેટેગરી ધ્યાને િઈને દુર 
કરવામા ંઆવે છે. 
 રાજકોટ મિાનગરપાલિકાને તેની નગર રચના યોજનાઓ અંતગષત પ્રાપ્ત થતી રોડ અને હરઝવેશનની 
જમીનો ઉપરના દબાણો દુર કરી, આવી જમીનો સરુલક્ષત કરવામા ંઆવે છે. તેમજ જે તે િતેનુી અનામત જમીનોનો 
તદાનસુાર નીકાિ થાય તે બાબતનો ખ્યાિ રાખવામા ંઆવે છે. 
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ર.પ જાિરે તતં્રની મખુ્ય પ્રવધૃતઓ / કાયો. 
 રાજકોટ મિાનગરપાલિકા શિરેના િોકો દ્વારા ચુટંાયેિ સભ્યોની એક સ્વાયત સસં્થા છે. ટાઉન પ્િાનીંગ 
શાખા  રાજકોટ મિાનગરપાલિકાની અન્ય શાખાઓ પૈકીની એક શાખા છે. 
 
ટાઉન પ્િાનીંગ શાખાની મખુ્ય પ્રવધૃતઓ કયો નીચે પ્રમાણે છે. 

(૧) ધવકાસ પરવાનગીની અરજીઓનો ધનકાિ. 
(ર) બાિંકામોનુ ંધનયતં્રણ 
(૩) મસુદારૂપ નગર રચના યોજનાઓ તૈયાર કરવી. 
(૪) સરકારશ્રી દ્વારા મજુંર કરાયેિ યોજનાઓની દરખાસ્તોનુ ંઅમિીકરણ. 
(પ) ચાિતા બાિંકામોની મજુંરી મેળવવામા ંઆવેિ છે કે કેમ તેની ચકાસણી કરવામા ંઆવે છે. 
(૬) ગેરકાયદેસર બાિંકામો અને મજુંરીને પાત્ર ન િોય તેવા બાિંકામો િી જી.પી.એમ.સી. એકટની 

કિમ- ર૬૦ અન્વયે કેટેગરી મજુબ દુર કરવા. 
(૭) નગર રચના યોજના અંતગષત મિાનગરપાલિકાને પ્રાપ્ત થતા રસ્તા અને જાિરે િતેનુા પ્િોટમા ં

થતા દબાણો દુર કરાવવા. 
 
ર.૬ જાિરે તતં્ર દ્વારા આપવામા ંઆવતી સેવાઓની યાદી અને તેન ુસલંક્ષપ્ત ધવવરણ  
ટાઉન પ્િાનીંગ શાખા દ્વારા નીચેની સેવાઓ આપવામા ંઆવે છે. 
 

(૧) િેઆઉટ પ્િાન મજુંર કરવા. 
(ર) સબ પ્િોટ પ્િાન મજુંર કરવા. 
(૩) લબલ્ડીંગ પરમીશન આપવી. 
(૪)   મકાન વપરાશ માટેના પ્રમાણપત્રો આપવા, 
(પ)  મજુંર અને અમિી યોજનાઓની દરખાસ્તોનુ ં અમિીકરણ કરી, તદાનસુારનો િાભ યોજના 

ધવસ્તારના િોકોને આપવો. 
 
ર.૮ જાિરે તતં્રની અસરકારકતા અને કાયષક્ષમતા વિારવા માટેની િોકો પાસે અપેક્ષા, 
 શિરેના નાગરીકો રાજકોટ મિાનગરપાલિકાના ટાઉન પ્િાનીંગ શાખા દ્વારા અમિમા ં રિિે જનરિ 
ડેવિપમેન્ટ કંટ્રોિ રેગ્યિુેશન્સના ધનયમો અનસુાર જ બાિંકામ કરે, ગેરકાયદેસર બાિંકામ ન કરે, જાિરે રસ્તા અને 
હરઝવેશન પ્િોટોમા ંદબાણ ન કરે, બાિંકામ પરવાનગી મેળવ્યા બાદ જ બાિંકામ કરે, અને આ શાખાનો અધિકૃત 
સ્ટાફ જયારે બાિંકામની ચકાસણી માટે સ્થળ ઉપર જાય ત્યારે યોગ્ય સિકાર આપે. 
 
ર.૯ િોક સિયોગ મેળવવા માટેની ગોઠવણ અને પધ્િધતઓ. 
 શાખા દ્વારા જયારે મસુદારૂપ નગર રચના યોજનાઓ તૈયાર કરવામા ં આવે છે ત્યારે આવા યોજના 
ધવસ્તારના જમીન માલિકો તથા હિત સબંિં િરાવતી વ્યહકતઓની એક મીટીંગનુ ંઆયોજન કરવામા ંઆવે છે અને 
યોજનાની દરખાસ્તોની સધવસ્તર સમજણ આપવામા ંઆવે છે અને તે અન્વયે તેઓનો સિયોગ મેળવી વાિંા સચુનો 
માગંવામા ંઆવે છે. 
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ર.૧૦ સેવા આપવાના દેખરેખ ધનયતં્રણ અને જાિરે ફહરયાદ ધનવારણ માટે ઉપિબ્િ તતં્ર. 
 
ર.૧૧ મખુ્ય કચેરી અને જુદા-જુદા સ્તરોએ આવેિી અન્ય કચેરીઓના સરનામા. 
 
(૧) મખુ્ય ઓહફસ  :- રાજકોટ મ્યધુનધસપિ કોપોરેશન,  

ડો. આંબેડકર ભવન, 
ઢેબરભાઈ રોડ, 
રાજકોટ. 

(ર)સેન્ટ્રિ ઝોન ઓહફસ  :- રાજકોટ મ્યધુનધસપિ કોપોરેશન,  
ડો. આંબેડકર ભવન, 
ઢેબરભાઈ રોડ, 
રાજકોટ. 

(૩)વેસ્ટ ઝોન ઓહફસ  :- શ્રી િહરધસિંિજી ગોહિિ પધિમ ધવભાગીય કચેરી, 
    ૧પ૦-ફુટ રીંગ રોડ,  
    બીગ બજાર પાછળ, 
    રાજકોટ. 
(૪)ઈસ્ટ ઝોન ઓહફસ  :- શ્રી ઝવેરચદં મેઘાણી પવુષ ઝોન કચેરી, 
    ભાવનગર રોડ, 
    રાજકોટ. 
(પ) નાગરીક સધુવિા કેન્ર :- મખુ્ય કચેરી, વેસ્ટ ઝોન ઓહફસ, ઈસ્ટ ઝોન ઓહફસ, 
 
 
ર.૧ર  કચેરી શરૂ થવાનો સમય : સવારના ૧૦-૩૦ કિાકે. 
  કચેરી બિં થવાનો સમય : સાજંના ૧૮-૧૦ કિાકે. 
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પ્રકરણ-૩ (ધનયમ સગં્રિ-ર) 
 

અધિકારીઓ અને કમષચારીઓની સતાઓ અને ફરજો. 
 

૩.૧ િોદ્દો :- ટાઉન પ્િાનીંગ ઓહફસર 
સતાઓ : 
 

વહિવટી:-  
(૧) વ્યક્તતગત રિણેાકં અને સબ પ્િોટીંગ ધસવાયની તમામ ધવકાસ પરવાનગી સબંિેં ધનણષય િેવાની 

સતા. 
(ર) ધનધત ધવર્યક ધનણષય સબંિેં કધમશ્નરશ્રીની પવુષ મજુંરી મેળવવા અથેની સતા. 
(૩) ગેરકાયદેસર બાિંકામ તથા મિાનગરપાલિકાની જમીનો ઉપરના દબાણો દુર કરવા માટે 

કધમશ્નરશ્રીને ભિામણ કરવાની સતા. 
(૪) શાખાના અધિકારીઓ, કમષચારીઓને કામગીરીની વિેંચણીની સતા. 
(પ) નગર રચના યોજનાનો મસુદ્દો તૈયાર કરવાની સતા. 

         (૬) વ્યહકતગત રિણેાકં ધસવાયની િો-રાઈઝ એપાટષમેન્ટ, િાઈરાઈઝ એપાટષ મેન્ટ, કોમશીયિ 
બીલ્ડીંગની ભોગવટા પરવાનગી મજુંર કરવાની સતા. 

(૭) િી જી.પી.એમ.સી. એકટની કિમ- પ૬(ર) િઠેળની સત્તા. 
(૮) િી જી.પી.એમ.સી. એકટની કિમ- ર૬૦(ર) િઠેળની હકુમની સત્તા. 
(૯) િી જી.પી.એમ.સી. એકટની કિમ- ર૬૮ િઠેળની નોટીસ આપવાની સત્તા. 

 
નાણાહંકય :- 

(૧) ધવકાસ પરવાનગીની અરજી વખતે જમા ંઆવેિ ધવધવિ ડીપોઝીટની રકમ પૈકીની ડીપોઝીટ પરત 
આપવા ભિામણ કરવાની સતા. 

(ર)  રૂધપયા પ૦૦૦૦/-  સિુીનો ખચષ મજુંર કરવાની સતા. 
 
અન્ય:-  કધમશ્નરશ્રી દ્વારા ખાસ હુકમોથી કે અન્ય રીતે સોંપાતી જુદી જુદી કામગીરી. 
 

ફરજો:- ઉપરોકત સતાની રૂએ કરવાની થતી કામગીરી તથા તાબા િઠેળના  અધિકારીઓ અને 
કમષચારીઓની કામગીરીનુ ંસકંિન, સપુરધવઝન, ધનયતં્રણ ધવગેરે. 

 
૩.૧ િોદ્દો :- આસી. ટાઉન પ્િાનર 
સતાઓ : 
 

વહિવટી :- 
(૧) વ્યહકતગત રિણેાકં અને સબ પ્િોટીંગ પ્િાનની અરજી સબંિેં ધનણષય િેવાની સતા. 
(ર) ઉપરોકત ક્રમ-૧ ધસવાયની અન્ય ધવકાસકામની અરજી સબંિેં અલભપ્રાય સિ શાખા અધિકારી 

સમક્ષ રજુ કરવાની સતા. 
(૩) ગેરકાયદેસર બાિંકામ તથા મિાનગરપાલિકાની જમીનો ઉપરના દબાણો દુર કરવા માટે 

શાખાધિકારીને ભિામણ કરવાની સતા. 
 (૪) તાબાના કમષચારીઓની કામગીરીની પ્રાથમીકતા અનસુારની વિેંચણી. 
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(પ) વ્યહકતગત રિણેાકંમા ં ભોગવટા પરવાનગી આપવાની સતા તથા તે ધસવાયની ભોગવટા 
પરવાનગી માટે ઉપરી અધિકારીને ભિામણ કરવાની સતા. 

(૬)  િી ગજુરાત ટાઉન પ્િાનીંગ એન્ડ અબષન ડેવિપમેન્ટ એકટ-૧૯૭૬ ની કિમ -૬૮ તળેની સતા. 
(૭) િી જી.પી.એમ.સી. એકટ-૧૯૪૯ ની કિમ-ર૬૦(૧) તથા ર૬૭ િઠેળ પરવાનગી ધવરૂધ્િ અથવા 

વગર પરવાનગીના બાિંકામો સામે કાયષવાિી કરવાની સતા. 
(૮) ઉપરોકત ક્રમ-૧ અન્વયે નોટીસ તથા મનાઈ હકુમ આપ્યા બાદ સ્થાનીકે કામ ચાલ ુરિ ેઅથવા 

આસામી ગેરકાયદેસર બાિંકામ દુર ન કરે તો કિમ-ર૬૦(ર) ના હુકમ માટે ટાઉન પ્િાનીંગ 
ઓહફસરશ્રીને ભિામણ કરવાની સતા. 

નાણાહંકય :- 
(૧) રૂધપયા રપ૦૦૦/-  સિુીનો ખચષ મજુંર કરવાની સતા. 

ફરજો :-   
(૧) ઉપરોકત સતાની રૂએ કરવાની થતી કામગીરી તથા તાબા િઠેળના  કમષચારીઓની કામગીરીનુ ં

સકંિન, સપુરધવઝન, ધનયતં્રણ ધવગેરે. 
 (ર) કિમ-ર૬૦(૧) તથા ર૬૭ ની નોટીસ તથા મનાઈ હુકમ આપ્યા બાદ સ્થાનીકે જો બાિંકામ ચાલ ુ

રિ ેતો કિમ-ર૬૦(ર) અન્વયેનો ટી.પી.ઓ.શ્રીનો હુકમ મેળવી, આવ ુગેરકાયદેસર બાિંકામ દુર 
કરવાની ફરજ. 

(૩) રાજકોટ મિાનગરપાલિકાની માલિકીની જમીન ઉપર દબાણ ન થાય તેની તકેદારી રાખવાની. 
 
૩.૧    િોદ્દો :- આસી. એન્જીનીયર/ એડી. આસી. એન્જીનીયર  
વહિવટી સતાઓ :- 

(૧) સ્થાનીકે ચાિતા બાિંકામ પવુષ નોટીસ આપ્યા વગર ચકાસવાની સતા. 
(ર) પરવાનગી ધવરૂધ્િ અથવા પરવાનગી વગર ચાિતા બાિંકામો માટે િી જી.પી.એમ.સી. એકટની 

કિમ-ર૬૭ અને ર૬૦(૧) તળે અનકુ્રમે મનાઈહકુમ તથા નોટીસ માટે ભિામણ કરવાની સતા. 
(૩) ધવકાસ પરવાનગીની અરજી અન્વયે સ્થળ ધનરીક્ષણ કરી, પ્રવતષમાન જનરિ ડેવ. કન્ટ્રોિ 

રેગ્યિુેશન્સની જોગવાઈ અન્વયે ચકાસણી કરવાની અને તદાનસુાર ઉપરી અિીકારી સમક્ષ 
ધનણષય અથે રજુ કરવાની સતા. 

(૪) ભોગવટા પરવાનગીની અરજી અન્વયે તપાસ કરી, તે સબંિેં ધનણષય િઈ ઉપરી અધિકારીશ્રી 
સમક્ષ રજુ કરવાની સતા. 

 
ફરજો :- ઉપરોકત ક્રમ-૧ થી પ માિં ેસોંપાયેિ ધવસ્તારમા ંફરજ બજાવવાની થાય છે. 
 
 
નોંિ:- ઉપરોકત તમામ કેડરમા ં દશાષવેિ તેઓની ફરજ ઉપરાતં ઉપરી અધિકારી જે સોંપે તે તમામ કામગીરી 

કરવાની. 
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પ્રકરણ-૪ (ધનયમ સગં્રિ-૩) 
કાયો કરવા માટેના ધનયમો, ધવધનયમો, સચુનાઓ ધનયમ સગં્રિ અને દફતરો.. 

દસ્તાવેજનુ ંનામ મથાળુ 
દસ્તાવેજનો પ્રકાર 

 

(૧) ગજુરાત પ્રોધવન્શીયિ મ્યધુનધસપિ કોપોરેશન એકટ -૧૯૪૯. - કાયદો - 
(ર) િી ગજુરાત ટાઉન પ્િાનીંગ એન્ડ અબષન ડેવિપમેન્ટ એકટ-૧૯૭૬ - કાયદો - 
(૩) કોમન જનરિ ડેવિપમેન્ટ કંટ્રોિ રેગ્યિુેશન્સ -ર૦૧૭ - ધવધનયમો- 

 
દસ્તાવેજ પરન ુટંુકંુ િખાણ મેળવવાનુ ંસરનામ ુ 
(૧) િી જી.પી.એમ.સી. એકટ-૧૯૪૯ (૧)સરકારી પે્રસ, 

રીડ કિબ પાસે, િાગ ુરેસકોસષ રોડ, રાજકોટ.  
 
અન્ય -પરભારે જરૂરી હકિંમત ચકુવી મેળવી શકાય. 

(ર) િી ગ.ુ ટા. પ્િા. એન્ડ અ. ડે. એકટ-૧૯૭૬ -સદર- 
(૩) સી.જી.ડી.સી.આર.-ર૦૧૭ રાજકોટ શિરેી ધવકાસ સત્તા મડંળ,  

શ્રી ચીમનભાઈ પટેિ ધવકાસ ભવન, 
જામનગર રોડ, રાજકોટ. 
ટેિી. ન.ં-ર૪૪૦૮૧૦. 
અન્ય - યોગ્ય જરૂરી હકિંમત ચકુવી પરભારે મેળવી 
શકાય. 
 

ધવભાગ દ્વારા નકિ મેળવવા માટેની ફી. 
(૧) િાગ ુપડત ુનથી. 
(ર) િાગ ુપડત ુનથી. 
(૩) િાગ ુપડત ુનથી. 
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પ્રકરણ-પ (ધનયમ સગં્રિ-૪) 
નીધત ઘડતર અથવા નીધતમા ંઅમિ સબંિંી જનતાના સભ્યો સાથે સિાિ-પરામશષ અથવા 

તેમના પ્રધતધનિીઓ માટેની કોઈ વ્યવસ્થા િોય, તો તેની ધવગત. 

અન.ુ 
 

ધવર્ય / મદુો 
શુ ંજનતાની 

સિભાગીતા ધનધિત 
કરવાન ુજરૂરી છે? 

જનતાની સિભાગીતા મેળવવા માટેની વ્યવસ્થા. 
 

! નવી ટાઉન 
પ્િાનીંગ સ્કીમ 
બનાવવાની 
કામગીરી 

 િા  શિરેના જે ધવસ્તાર માટે ટાઉન પ્િાનીંગ સ્કીમ બનાવવાન ુ
આયોજન કરવામા ંઆવે ત્યારે સૌપ્રથમ એવા ધવસ્તારની માપણી 
કરી, તેમા ં પ્રાથમીક તબકકાનો િદ માપણીનો નકશો તૈયાર 
કરવામા ં આવે છે. આવો પ્િાન તૈયાર થયેથી સૌપ્રથમ રાજય 
સરકારના ટાઉન પ્િાનીંગ એન્ડ વેલ્યએુશન ડીપાટષ મેન્ટના ચીફ 
ટાઉન પ્િાનરનો પરામશષ મેળવવામા ં આવે છે. આવો પરામશષ 
મળ્યેથી જે તે ધવસ્તાર માટે ટી.પી.સ્કીમ બનાવવા માટે ઈરાદો 
જાિરે કરવા માટે પ્િાનીંગ કમીટી મારફત સામાન્ય સભા સમક્ષા 
મજુંરી અથે રજુ કરવામા ંઆવે છે. 
 સામાન્ય સભાની મજુંરી મળ્યેથી જે તે ધવસ્તારનો નકશો 
તૈયાર કરવામા ં આવે છે. જેમા ં રોડ, હરઝવેશન, જે તે માલિકોને 
ફાળવવામા ં આવેિ જમીનની રૂપરેખા તૈયાર કરી, િીત સબંિં 
િરાવતી વ્યહકતઓની એક ઓનસષ મીટીંગ બોિાવવામા ં આવે છે  
અને જરૂરી સમજણ આપી ધનયત-૩૦ હદવસની સમય મયાષદામા ં
વાિંા સચુનો માગંવામા ંઆવે છે. 
 આવા વાિંા સચુનો હિત સબંિં િરાવતા આસામીઓ 
પાસેથી મળ્યેથી તે પરત્વે ધનણષય િઈ ડ્રાફટ ટી.પી.સ્કીમ તૈયાર 
કરી, સરકારશ્રીમા ંમજુંરી અથે મોકિવામા ંઆવે છે. 

 આનાથી નાગરીકને કયા આિારે ધનધતધવર્યક બાબતોના ઘડતર અને અમિમા ં જનતાની સિભાગીતા 
નકકી કરાઈ છે તે સમજવામા ંમદદ થશે. 
 જે તે ધવસ્તારના તથા તે અન્વયે હિત સબંિં િરાવતા આસામીઓને જમીનનો સઆુયોજીત અને 
આયોજનબધ્િ ધવકાસ થાય અને જે આસામીઓ તરફથી જરૂરી યોગદાન તેઓને સમજણ આપી સિકાર મેળવી 
કામગીરી કરવામા ંઆવે છે. 
 
નીધતઓ અમિ :- 
પ.ર શુ ં નીધતઓના અમિ માટે જનતાની અથવા તેમના પ્રધતધનિીઓની સિાિ-પરામશષ/સિભાગીતા 

મેળવવાની કોઈ જોગવાઈ છે ? 
મિાનગરપાલિકાની ધવધવિ સધમધતઓની મીટીંગ દરમ્યાન િોકો િાજર રિ ે શકે નિી. સામાન્ય 

સભામા ંપવુષ મજુંરી મેળવી પે્રક્ષાક તરીકે િાજર રિી શકે. 
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પ્રકરણ-૬ (ધનયમ સગં્રિ-પ) 
 

જાિરે તતં્ર અથવા તેના ધનયતં્રણ િઠેળની વ્યહકતઓ પાસેના દસ્તાવેજોની કક્ષાઓ અંગેનુ ંપત્રક. 
ક્રમ દસ્તાવેજ ની 

કક્ષા 
દસ્તાવેજનુ ંનામ અને 
તેની એક િીટીમા ં

ઓળખાણ 

દસ્તાવેજ મેળવવાની 
કાયષપધ્િધત 

નીચેની વ્યહકત પાસે છે. / 
તેના ધનયતં્રણમા ંછે. 

 

૧  ધવકાસ પરવાનગી   

 રેકડષ (૧) બાિંકામ પરવાનગી હિત સબંિં િરાવનાર આસામી 
દ્વારા માલિકી અંગેના દસ્તાવેજી 
પરુાવા જરૂરી ધવગતો સિ રજુ 
કરી, સાદા કાગળ મા ં અરજી 
કરી, િોરણસર ફી ભરી મળી શકે 
છે. 

 આસી. ટાઉન 
પ્િાનર અને સબંિંીત રેકડષ 
કિાકષ 
 

 રેકડષ (ર) સબ પ્િોટીંગ પ્િાન -''- -''- 
 રેકડષ (૩) િે-આઉટ પ્િાન -''- -''- 
 રેકડષ ૪)ગજુ.રેગ્ય.ુ ઓફ 

અનઓથોરાઈઝડ ડેવ. 
એકટ-ર૦૦૧ તથા ર૦૧૧ 
અંતગષત ધનયમીત 
કરાયેિ પ્રકરણો 

-''- -''- 

Z  
 
 
 

રેકડષ  
 
 

રેકડષ 

મસુદારૂપ / મજુંર નગર 
રચના યોજના ૭ 
 
એ.) એફ -ફોમષ 
(પનુ: વિેંચણી પત્રક) 
 

બ.)ટી.પી. પાટષ  પ્િાન 

-''- -''- 

 નોંિ:- મસુદારૂપ નગર રચના યોજના મજુંર થઈ તેને અંધતમ કરવાની કાયષવાિી દરમ્યાનના સમયમા ં
 સરકારશ્રી દ્વારા ધનયકુત ટાઉન પ્િાનીંગ ઓહફસરની કચેરીમાથંી ઉપરોકત ક્રમાકં-ર ના દસ્તાવેજો 
 મળી શકે. 
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પ્રકરણ-૭ (ધનયમ સગં્રિ-૭) 
 

તેના ભાગ તરીકે રચાયેિી બોડષ, પરીર્દ, સધમધતઓ અને અન્ય સસં્થાઓનુ ંપત્રક. 
 
૭.૧ જાિરે તતં્રને િગતા બોડષ, પહરર્દો, સધમધતઓ અને અન્ય મડંળો અંગેની ધવગત નીચેના નમનુામા ંઆપો. 
 
 માન્યતા પ્રાપ્ત સસં્થાનુ ંનામ અને સરનામ ુ:- રાજકોટ મિાનગરપાલિકા, ડો. આંબેડકરભવન,  ઢેબરભાઈ 

રોડ, રાજકોટ. 
 માન્યતા પ્રાપ્ત સસં્થાનો પ્રકાર :- જનરિ બોડષ / ટાઉન પ્િાનીંગ સધમતી. 
 માન્યતા પ્રાપ્ત સસં્થાનો ટંુકો પહરચય :-સસં્થાપના વર્ષ-૧૯૭૩, ઉદેશ / મખુ્ય પ્રવધૃતઓ-પ્રકરણ-ર ધનયમ 

સગં્રિ-૧ મજુબ. 
 માન્યતા પ્રાપ્ત સસં્થા(ટાઉન પ્િાનીંગ શાખા)ની ભધુમકા :- નવી ટી.પી.સ્કીમ બનાવવાનો ઈરાદો જાિરે 

કરવા બાબત. 
 ટાઉન પ્િાનીંગ સધમતીનુ ંમાળખ ુઅને સભ્ય બિંારણ :- ચેરમેન, ડે.ચેરમેન અને ૪-સભ્યો. 
 કધમટીના વડા :- ચેરમેન. 
 મખુ્ય કચેરી અને તેની શાખાઓના સરનામા :- ચેરમેનશ્રી, ટાઉન પ્િાનીંગ સધમધત, રાજકોટ 

મિાનગરપાલિકા, ઢેબરભાઈ રોડ, રાજકોટ. 
 બેઠકોની સખં્યા :- દર માસે ૧ વખત. 
 શુ ંજનતા બેઠકોમા ંભાગ િઈ શકે છે ? :- ના 
 શુ ંબેઠકોની  કાયષનોંિ તૈયાર કરવામા ંઆવે છે ? :- િા. 
 બેઠકોની કાયષનોંિ જનતાને ઉપિબ્િ છે ? જો તેમ િોય તો, તે મેળવવા માટેની પધ્િધતની માહિતી આપો 

:- ના 
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પ્રકરણ -૮ (ધનયમ સગં્રિ-૭) 
સરકારી માહિતી અધિકારીઓના નામ, િોદો અને અન્ય ધવગતો 

 
૮.૧ જાિરે તતં્રના સરકારી માહિતી અધિકારીઓ, મદદનીશ  માહિતી અધિકારીઓ અને ધવભાગીય કાયદાહકય 

(એપેિેટ) સતાધિકારી ધવશેની સપંકષ માહિતી નીચેના નમનુામા ંઆપો. 
 
સરકારી તતં્રન ુનામ :- ટાઉન પ્િાનીંગ અને ડેવિપમેન્ટ શાખા. 

મદદનીશ જાિરે માહિતી અધિકારી 
અન ુ

ન.ં 
નામ 

િોદ્દો 

 ફોન નબંર 
ઈ-મેઈિ  સરનામ ુ

 કચેરી મોબાઈિ 

1 સબિંીત આસી. 

ટાઉન પ્િાનર 

v v mdsagathiya@rmc.

gov.in 
રાજકોટ મિાનગરપાલિકાની 
કચેરી, ડો.આંબેડકર ભવન,  
ઢેબરભાઈ રોડ, રાજકોટ. 

2 ધસધનયર કિાકષ  - - -"- -"- 

જાિરે માહિતી અધિકારી 
1 શ્રી એમ. ડી. 

સાગઠીયા 

ઈ.ચા. ટાઉન 

પ્િાનીંગ 

ઓહફસર 

૦૨૮૧ 

૨૨૪૦૬૮૮  

  

૯૭૧૪૫૦૩૭૦

૩૭ 

mdsagathiya@rmc.

gov.in 
રાજકોટ મિાનગરપાલિકાની 
કચેરી, ડો.આંબેડકર ભવન,   
ઢેબરભાઈ રોડ, રાજકોટ. 
 

ધવભાગીય એપિેટ (કાયદા) સતાધિકારી 
1 શ્રી બી.જી. 

પ્રજાપતી,  

નાયબ મ્યનુી. 

કધમશ્નર (વેસ્ટ 

ઝોન) 

૦૨૮૧ 

૨૩૩૧૪૮૪/ 

૨૨૩૫૪૧૮ 

 

૯૭૧૪૫૦૩૭૦

૩ 

dmcwz@rmc.gov

.in 

રાજકોટ મિાનગરપાલિકાની 
કચેરી, વેસ્ટ ઝોન, શ્રી 
િરીધસિંિજી ગોિીિ ધવભાગીય 
કચેરી, બીગ બજાર 
પાછળ,૧પ૦' રીંગ રોડ, 
રાજકોટ. 
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પ્રકરણ -૯ 
ધનણષય િેવાની પ્રહક્રયામા ંઅનસુરવાની કાયષપધ્િધત 

 
૯.૧ જુદા જુદા મદુાઓ અંગે ધનણષય િેવા માટે કઈ કાયષપધ્િધત અનસુરવામા ંઆવે છે?  
 

૯.ર અગત્યની બાબતો માટે કોઈ ખાસ ધનણષય િેવા માટેની દસ્તાવેજી કાયષ પધ્િધતઓ / ઠરાવેિી કાયષ 
પધ્િધતઓ / ધનયત માપદંડો / ધનયમો કયા કયા છે ? ધનણષય િેવા માટે કયા કયા સ્તરે ધવચાર કરવામા ં
આવે છે ?   

 - િી ગજુરાત ટાઉન પ્િાનીંગ એન્ડ અબષન ડેવિપમેન્ટ એકટ-૧૯૭૬  તથા ધવધનયમ-૧૯૭૯. 
 

૯.૩  ધનણષયને જનતા સિુી પિોંચાડવાની કઈ વ્યવસ્થા છે?  
 - ગેઝેટ તથા વતષમાન પત્રો,  સરનામા િોય ત્યા ંપત્રથી. 
 

૯.૪ ધનણષય િેવાની પ્રહક્રયામા ંજેના મતંવ્યો િેવાનાર છે તે અધિકારીઓ કયા છે ? 
 - આસી. ટાઉન પ્િાનર, ટાઉન પ્િાનીંગ ઓહફસર. 
 

૯.પ ધનણષય િેનાર અંધતમ સતાધિકારી કોણ છે ? 
 -કધમશ્નરશ્રી. 
 

૯.૬ જે અગત્યની બાબતો પર જાિરે સતાધિકારી દ્વારા ધનણષય િેવામા ં આવે છે તેની માહિતી અિગ રીતે 
નીચેના નમનુામા ંઆપો. 
જેના પર ધનણષય િેવાનાર છે તે ધવર્ય મસુદારૂપ નગર રચના યોજના તૈયાર કરવી, મજુંર અને અમિી નગર 

રચના યોજનાનુ ંઅમિીકરણ કરવ.ુ 
માગષદશષક સચૂન / હદશા ધનદેશ જો કોઈ  
િોય તો 

િી ગજુરાત ટાઉન પ્િાનીંગ એન્ડ અબષન ડેવિપમેન્ટ એકટ-૧૯૭૬  
અને તેના ધવધનયમ-૧૯૭૯. 

અમિની પ્રહક્રયા ડ્રાફટ ટાઉન પ્િાનીંગ સ્કીમ :-મજુંર ડ્રાફટ ટાઉન પ્િાનીંગ સ્કીમ 
અન્વયે રસ્તાઓની જમીનોના કબ્જા િેવા. 
પ્રીિીમીનરી ટાઉન પ્િાનીંગ સ્કીમ :- હરઝવેશનની જમીનોના કબ્જા 
િેવા તથા ખાનગી માલિકોને મળતી જમીનોના કબ્જા સોંપવા. 
(કબ્જાની િેવડ-દેવડ કરવી.) 
ફાઈનિ ટાઉન પ્િાનીંગ સ્કીમ :-બેટરમેન્ટ િેવીની રકમ વસિુ િેવી. 

ધનણષય િેવાની કાયષવાિીમા ં સકંળાયેિ 
અધિકારીઓનો િોદો 

આસી. ટાઉન પ્િાનર તથા ટાઉન પ્િાનીંગ ઓહફસર 
 

ઉપર જણાવેિ અધિકારીઓના સપંકષ અંગે 
માહિતી 

રાજકોટ મિાનગરપાલિકા, ડો. આંબેડકર ભવન, 
 ઢેબરભાઈ રોડ, રાજકોટ.  તથા જે તે ઝોન કક્ષાએ ઝોનિ ઓહફસ. 

જો ધનણષયથી સતંોર્ ન િોય તો, કયા ંઅને 
કેવી રીતે અપીિ કરવી. 

કધમશ્નરશ્રીને - મખુ્ય કચેરી,  
રાજકોટ મિાનગરપાલિકા, ડો. આંબેડકર ભવન, 
ઢેબરભાઈ રોડ, રાજકોટ. 
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ધવકાસ પરવાનગીની મજુંરી-  
 કોઈ વ્યહકત તેની માલિકીની ધમલ્કત ઉપર બાિંકામ કરવા માગંતી િોય તો તેવી વ્યહકતએ રાજકોટ 
મિાનગરપાલિકાના માન્ય પરવાનેદાર મારફતે ધનયત ફોમષમા ંઓનિાઈન/ ઓફિાઈન અરજી કરવાની રિ ેછે. 
 અરજી સાથે માલિકીના આિારીત પરુાવા, ઈન્ડેમ્નીટી બોન્ડ, સોગદંનામા તથા જે સ્થળે બાિંકામ કરવા 
ઈચ્છે તે સ્થળનુ ંજનરિ ડેવિપમેન્ટ કંટ્રોિ રેગ્યિુેશન્સની જોગવાઈઓને આિીન બનાવવામા ંઆવેિ નકશાઓ 
સાથેની અરજી ટાઉન પ્િાનીંગ શાખામા ંરજુ કરવાની રિ ેછે. 
 અરજી રજુ કરતા પિિેા ભરવાની થતી ચકાસણી ફીની ગણતરી સબંિંીત આસી. એન્જીનીયર/ એડી. 
આસી. એન્જી. પાસે કરાવવાની રિ ેછે. આ રકમ ભરપાઈ કયાષ બાદ જુનીયર કિાકષ કક્ષાએ અરજી તમામ દસ્તાવેજો 
સાથે સોંપણી કરી, પિોંચ મેળવવાની રિ ેછે. 
 અરજી મળ્યેથી જુ. તિાકષ તેની નોંિ સબંિંીત રજીસ્ટરમા ં કરી, નબંર/તારીખ પાડી સબંિંીત આસી. 
એન્જીનીયર/ એડી. આસી. એન્જી./ પ્િા. આસી.ને મોકિવાની થાય છે. 
 સબંિંીત આસી. એન્જીનીયર/ એડી. આસી. એન્જી. એ તેમના વોડષ / ધવસ્તાર માટેની અરજી મળ્યેથી સ્થળ 
તપાસ કરી, અરજી સાથેના બીડાણો જેવાકે માલિકીના દસ્તાવેજ, પ્રોપટી રજી. કાડષ, રેવન્ય ુરેકડષ, જરૂરી સોગદંનામા, 
ઈન્ડેમ્નીટી બોન્ડ, કબિુાતનામા તથા જે હકસ્સામા ં જરૂરી છે તેવા ના-વાિંા પ્રમાણપત્રો સામેિ છે કે કેમ તે 
ચકાસવાના રિ ે છે.  તેમજ લબલ્ડીંગ પ્િાન  જનરિ ડેવિપમેન્ટ કંટ્રોિ રેગ્યિુેશન્સ તેમજ ટાઉન પ્િાનીંગ સ્કીમ 
ધવસ્તાર િોય તો, ટી.પી.સ્કીમ અંતગષતનો અલભપ્રાય મેળવવાનો રિ ેછે. 
 સબંિંીત આસી. એન્જીનીયર/ એડી. આસી. એન્જી. ને જરૂર જણાયે સ્થળ માપણી/ક્સ્થધત માટે િડે સવેયર 
/ સવેયરનો રીપોટષ  પણ મેળવી શકે છે. 
 ધવકાસ પરવાનગીની અરજી મળ્યેથી ઉપરોકત ધવગતેની ચકાસણી કયેથી જો તેમા ં કોઈ ભિુ જણાય, 
દસ્તાવેજી પરુાવાઓ/બીડાણો અધરુા િોય, તો તેની પતુષતા માટે અરજદારને તેમના પરવાનેદાર મારફત િેખીત 
જાણ કરવામા ંઆવે છે. 
 મળેિ ધવકાસ પરવાનગીની અરજી મજુંરીને પાત્ર િોય તો અથવા સચુવવામા ંઆવેિ સિુારાઓની પતુષતા 
થયેથી તેવી અરજી પવુષ મજુંરી માટે સબંિંીત આસી. ટાઉન પ્િાનર સમક્ષ રજુ કરવાની થાય છે. 
 સબંિંીત આસી. ટાઉન પ્િાનરને ઉપરોકત ધવગતે મળેિ અરજીની ચકાસણી કરી, જો ધનયમાનસુાર 
મજુંરીને પાત્ર જણાય તો, સબ પ્િોટીંગ અને વ્યહકતગત રિણેાકંના મકાનોની અરજી તેમની કક્ષાએ મજુંર કરવાની 
થાય. 
 િે-આઉટ પ્િાન તથા વ્યહકતગત રિણેાકં મકાન ધસવાયની તમામ અરજીઓ અને નીતી ધવર્યક બાબતો 
પવુષ મજૂંરી માટે સબંિંીત આસી.ટા.પ્િા. એ ટાઉન પ્િાનીંગ ઓહફસરશ્રી સમક્ષ રજુ કરવાની થાય. 
 આસી. ટા. પ્િાનર મારફતે મેળિ અરજીમાનંી નોંિ અન્વયે જરૂરી ધનણષય િઈ, ટાઉન પ્િાનીંગ ઓહફસરશ્રી 
બીનખેતી િે-આઉટ પ્િાન, િો-રાઈઝ, િાઈ-રાઈઝ, એપાટષ મેન્ટ, કોમશીયિ કોમ્પ્િેક્ષ તથા બીન રિણેાકં મકાનની 
મજંરી આપી શકે છે.  અથવા તો તેમા ધનયમો અંતગષતના સિુારાઓ સચુવી શકે છે. જરૂર જણાયે કધમશ્નરશ્રીની પવુષ 
મજુંરી પણ મેળવવામા ંઆવે છે. 
 ઉપરોકત ધવગતે મજુંર થયેિ ધવકાસ પરવાનગીની અરજી સબંિંીત આસી. એન્જીનીયર/ એડી. આસી. 
એન્જી. પાસે આવે છે. તેઓએ જરૂરી ચાજીસની ગણતરી કરીને, ધનયત અરજદારને તેમના પરવાનેદાર મારફત 
જાણ કરે છે.(ચાજીસન ુપત્રક આ સાથે સામેિ છે.) જરૂરી ચાજીસ ભરાયેથી ધવકાસ પરવાનગી મજુંર કરવામા ંઆવે 
છે. 
 અરજદારે તેમના પરવાનેદાર મારફત રજુ કરેિ અરજીની ચકાસણી કરી, તેમા ં સચુવવામા ં આવેિ 
સિુારાઓ ધનયત સમય મયાષદમામંા ંકરવામા ંન આવે તો, જરૂરી ચાજીસ સમય મયાષદામા ંભરવામા ંન આવે તો,  
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આવી અરજી રદ કરવામા ંઆવે છે. તેમજ સચુીત બાિંકામનુ ંસ્થળ, ધવકાસ નકશાઓ કે ધવકાસ યોજનાની દરખાસ્ત 
સાથે સસુગંત ન િોય, તો આવી અરજી નામજુંર કરવામા ંઆવે છે. 
 
નોંિ: ધવકાસ પરવાનગી તથા અન્ય બાબતે જરૂરી ચાજીસ તથા ધવગતો માટે જુઓ ટેબિ - 

''એ'' તથા ટેબિ -''બી''  
 
જમીન ધનકાિ :-  

રાજકોટ મિાનગરપાલિકાની માલિકીની જમીનોનો ધનકાિ જે તે િતે ુ માટે કરવામા ં આવે છે. આ માટે 
વતષમાનપત્રોમા ં બિોળી પ્રધસધ્િી અથે જાિરેાત આપી, ટેન્ડર મારફતે અથવા તો સ્થળે જાિરે િરરાજીથી ધનયત 
અપસેટ હકિંમતથી વધ ુ હકિંમત માટે ઓફરો માગંી સૌથી ઉંચી આવેિ માગંણીઓ સામાન્ય સભાની મજુંરી મેળવી 
ધનકાિ કરવામા ંઆવે છે. 
 
ડીમોિીશન :- 
(૧) રાજકોટ મિાનગરપાલિકાની માલિકીની જમીન / રસ્તાના દબાણ : 
 રાજકોટ મિાનગરપાલિકાની સીિી માલિકીની જમીનમાનંા દબાણકતાષઓને િી જી.પી.એમ.સી. એકટ 

અન્વયે નોટીસ પાઠવી દબાણ દુર કરવા માટે જણાવવામા ંઆવે છે. જેમા ંદબાણકતાષઓને પરુતો સમય 
આપવામા ંઆવે છે.  તેથી તેઓ પોતાનો માિ સામાન/ ઘરવખરી ધવગેરે સિામત રીતે ખસેડી શકે. 

 
(ર) રાજકોટ મિાનગરપાલિકાને તેની ટાઉન પ્િાનીંગ સ્કીમ અંતગષત જે ધવધવિ િતેનુી અનામત જમીનો કે 

ટી.પી. રોડ માટે જમીનો પ્રાપ્ત થાય છે. તેની ઉપર જો દબાણો િોય તો, આવા દબાણકતાષઓને િી 
ગજુરાત ટાઉન પ્િાનીંગ એન્ડ અબષન ડેવિપમેન્ટ એકટ-૧૯૭૬ ની કિમ -૬૮ અન્વયે અને તે િઠેળના 
રૂિ-૩૩ િઠેળની નોટીસ આપી દબાણ દુર કરવા જણાવવામા ંઆવે છે. 

 
 ઉપરોકત બનેં હકસ્સામા ંજો દબાણકતાષઓને જાતેથી તેમન ુદબાણ દુર ન કરે તો, કધમશ્નરશ્રીનો હકુમ મેળવી 
આવ ુદબાણ દુર કરવામા ંઆવે છે. 
 
(૩) ગેરકાયદેસર બાિંકામ : 
 જો કોઈ ઈસમ રાજકોટ મિાનગરપાલિકામાથંી મેળવેિ બાિંકામ પરવાનગી ધવરૂધ્િનુ ં બાિંકામ કરે, 
અથવા તો પરવાનગી વગર બાિંકામ શરૂ કરે તો આવ ુબાિંકામ કરનારને િી જી.પી.એમ.સી. એકટ-૧૯૪૯ ની 
કિમ-રપ૭ તળે મનાઈહકુમ આપી તાત્કાિીક બાિંકામ રોકવા જણાવવામા ંઆવે છે.  સાથો સાથ  કિમ-ર૬૦(૧) 
તળે મજુંરીને પાત્ર ન િોય તેવ ુબાિંકામ શા માટે દુર ન કરવ ુતેવી નોટીસ આપવામા ંઆવે છે. 
 ઉપરોકત ધવગતે મનાઈહકુમ અને નોટીસ આપવા છતા સ્થળે જો આવ ુબાિંકામ ચાલ ુરાખવામા ંઆવે 
અથવા તો ગેરકાયદેસર બાિંકામ દુર કરવામા ંન આવે તો, આવ ુબાિંકામ કરનાર આસામીને િી જી.પી.એમ.સી. 
એકટની કિમ- ર૬૦(ર) તળેનો હકુમ ટી.પી.ઓ.શ્રીની સિીથી બજાવવામા ંઆવે છે. 
 રાજકોટ મિાનગરપાલિકાની જમીન ઉપરના દબાણ દુર કરવા માટે કે બીનઅધિકૃત બાિંકામની જે નોટીસ 
આપવામા ં આવે છે તે પૈકી ટાઉન પ્િાનીંગ એકટની કિમ-૬૮ તળેની નોટીસ આપવાની સતા આસી. ટાઉન 
પ્િાનરને છે. જયારે િી જી.પી.એમ.સી. એકટની કિમ- રપ૭ અને ર૬૦(૧) તળે ના અનકુ્રમે મનાઈ હુકમ તથા 
નોટીસ આપવાની સતા આસી. ટાઉન પ્િાનરને છે. 



- 14 - 

 

 
 ઉપરોકત બનેં પ્રકારની નોટીસ સ્થળ તપાસ / રીપોટષના આિારે જે તે ધવસ્તારમા ંઆસી. એન્જીનીયર/ 
એડી. આસી. એન્જી. મારફતે એ.ટી.પી. સમક્ષ રજુ કરવામા ંઆવે છે. દબાણ / ગેરકાયદેસર બાિંકામ દુર કરવા 
માટે એ.ટી.પી. એ ટાઉન પ્િાનીંગ ઓહફસર મારફતે કધમશ્નરશ્રીનો હકુમ મેળવવાનો રિ ેછે. 
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પ્રકરણ-૧૦ 

અધિકારીઓ અને કમષચારીઓની માહિતી પસુ્તીકા (ડીરેકટરી) 
  

ક્રમ નામ િોદ્દો મોબાઈિ ફોન ં સરનામ ુ

૧ શ્રી સાગઠીયા મનસખુભાઈ િનજીભાઈ  ઈ.ચા. ટી .પી. ઓ. ૯૭૧૪૫૦૩૭૦૭ 

મિાનગરપાલિકા કચેરી, 
સેન્ટ્રિ ઝોન, 

ડો. આબેડકર ભવન, 
ઢેબર ભાઈ રોડ. 

રાજકોટ 

૨ શ્રી અઢીયા પરેશ િીરેનકુમાર  એ.ટી.પી. ૯૬૨૪૦૫૯૧૯૯ 
૩ શ્રી જોર્ી ગૌતમ દેવશકંરભાઈ  એ.ટી.પી. ૯૭૧૪૯૭૯૭૯૯ 
૪ શ્રી િાિચેતા અધિન રધતિાિ  એ.ટી.પી. ૯૬૨૪૦૮૫૩૯૯ 
૫ શ્રી ચૌિરી જયદીપભાઈ બાલભુાઈ  એ .ઈ.  ૯૯૦૯૧૩૧૭૬૪ 
૬ શ્રી ડાગંર ઋધર્કેશ પી.  એ .ઈ.  ૯૮૨૫૧ ૦૯૧૯૦ 
૭ શ્રી ચૌિાણ ઋર્ી શશુીિકુમાર  એ .ઈ.  ૯૯૨૪૭૪૫૪૭૬ 
૮ શ્રી પડંયા હદિીપભાઈ જયતંીિાિ  એ.એ.ઈ. ૯૬૨૪૦૯૫૮૯૯ 
૯ શ્રી અગ્રાવત હદિીપકુમાર કાન્તીભાઈ  એ.એ.ઈ. ૯૬૨૪૦૭૯૬૦૦ 
૧૦ શ્રી ટાકં પરાગભાઈ િસમખુભાઈ  એ.એ.ઈ. ૯૬૨૪૦૧૫૭૦૯ 
૧૧ શ્રી પરમાર અજીતકુમાર મદુભાઈ  એ.એ.ઈ. ૯૭૨૩૪૫૧૧૭૪ 
૧૨ શ્રી પરમાર અધમતભાઈ ભરતભાઈ  વકષ આધસ. (ધસધવિ) ૯૯૯૮૧૮૧૮૧૦ 
૧૩ શ્રી ચાવડા નીિકંઠરૂર રમેશકુમાર  વકષ આધસ. (ધસધવિ) ૮૩૪૭૪૧૩૧૩૩ 
૧૪ શ્રી વાણીયા ધનરવકુમાર અમતૃિાિ  સવેયર  ૭૬૯૮૮૭૫૨૦૦ 
૧૫ શ્રી સોિકંી ઈિરભાઈ સદાભાઈ  એકાઉન્ટન્ટ  ૯૬૨૪૦૯૭૨૯૮ 
૧૬ શ્રી કક્કડ યજ્ઞેશભાઈ છોટાિાિ  જુ. ડી.ઈ.ઓ. ૯૬૨૪૦૨૮૬૭૭ 
૧૭ શ્રી જસાણી હદપાિીબેન ધવમિભાઈ  સી. તિાકષ ૯૭૨૭૫ ૯૧૦૦૫ 
૧૮ શ્રી િાઠીયા ભવતેશ રમેશભાઈ  જુ. તિાકષ  ૮૨૦૦૬૨૮૦૯૦ 
૧૯ શ્રી પાડંોર ધવજયકુમાર અિખજી  ટે્રસર  ૯૪૨૭૨૦૦૧૨૦ 
૨૦ શ્રી બળેધવયા નવનીતકુમાર કાનજીભાઈ  ડ્રાયવર  ૯૪૨૭૬૨૯૩૦૨ 
૨૧ શ્રી પરમાર બકુિભાઈ નારણભાઈ  મજુર ૯૭૨૬૯૯૭૪૨૦ 
૨૨ શ્રી પરમાર મકેુશભાઈ માવજીભાઈ  મજુર ૯૭૭૯૪૬૯૭૫૬ 
૨૩ શ્રી સખંાવડા મનોજભાઈ પ્રવીણભાઈ  મજુર ૮૧૫૫૦૫૨૭૦૭ 
૨૪ શ્રી ગોંડલિયા જયેશભાઈ રમેશચરં  પટ્ટાવાળા ૯૭૨૩૬૬૧૯૯૯ 
૨૫ શ્રી સોિકંી રમેશભાઈ કેશભુાઈ  િેબર  ૯૭૨૬૫૦૭૨૮૬ 
૨૬ શ્રી નૈયા પ્રકાશભાઈ િાખાભાઈ  ચેઇન મેન  ૯૭૨૭૪૨૫૬૭૪ 
૨૭ શ્રી આડઠકર િસમખુભાઈ કરશનદાસ   વોચ મેન  ૯૯૧૩૩૮૯૯૪૪ 
૨૮ શ્રી વેગડ અજયભાઈ મનસખુિાિ  એ.ટી.પી. ૯૬૨૪૦૯૬૮૯૯ મિાનગરપાલિકા કચેરી, 

વેસ્ટ ઝોન, 
શ્રી િહરધસિંિજી ગોહિિ 

ભવન, 

૨૯ શ્રી મકવાણા રાજેશભાઈ નરસીંિભાઈ  એ.ટી.પી. ૯૭૨૩૪૬૬૧૯૦ 
૩૦ શ્રી મકવાણા ધવપિુકુમાર મનસખુિાિ  એ.ટી.પી. ૯૭૨૩૪૫૪૭૪૧ 
૩૧ શ્રી દોશી િર્ષિ ગજેન્રભાઈ એ .ઈ.  ૯૬૨૪૪૩૦૦૪૪ 
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ક્રમ નામ િોદ્દો મોબાઈિ ફોન ં સરનામ ુ

૩૨ શ્રી ધસિંિવ વેિાભાઈ ડાહ્યાભાઈ  એ .ઈ.  ૯૭૨૫૧૮૦૨૯૦ ૧પ૦' રીંગ રોડ, 
બીગ બજાર પાછળ, 

રાજકોટ. 
૩૩ શ્રી ખાનજી મોઈનભાઈ અબ્દુિરજાક  એ .ઈ.  ૯૬૨૪૯૯૩૯૫૬ 
૩૪ શ્રી ફફિ ગૌતમભાઈ માિાભાઈ  એ.એ.ઈ. ૯૭૧૪૮૯૮૬૦૦ 
૩૫ શ્રી િીંબડીયા તરુ્ારભાઈ શશીકાતંભાઈ એ.એ.ઈ. ૯૬૨૪૭૧૧૫૨૨ 
૩૬ શ્રી રાઠોડ મકેુશભાઈ વાિાભાઈ  એ.એ.ઈ. ૯૬૨૪૦૪૪૭૭૫ 
૩૭ શ્રી ખાચર જશભુાઈ પથભુાઈ  વકષ આધસ. (ધસધવિ) ૯૫૭૪૯૦૦૦૨૧ 
૩૮ શ્રી ટાકં રધવ અશોકભાઈ  વકષ આધસ. (ધસધવિ) ૮૧૫૫૦૬૫૦૪૦ 
૩૯ શ્રી ખભંોળીયા હિરેનભાઈ જીતેન્રભાઈ  િડે સવેયર  ૮૧૫૫૦૫૭૮૦૦ 
૪૦ શ્રી જોર્ી કધપિભાઈ હકશોરભાઈ  િડે સવેયર  ૮૧૫૫૦૫૮૭૫૮ 
૪૧ શ્રી દેત્રોજા અતિુભાઈ કેશવજીભાઈ  સી. તિાકષ  ૯૬૨૪૭૯૧૫૦૦ 
૪૨ શ્રી ચાવડા જયદીપ નારણભાઈ  જુ. તિાકષ  ૯૮૯૮૯૩૧૬૧૮ 
૪૩ શ્રી ચૌિાણ ભાવેશ કાન્તીભાઈ  જુ. તિાકષ  ૮૮૬૬૩૭૯૯૮૦ 
૪૪ શ્રી પાિ હક્રષ્ના સરેુશભાઈ જુ. તિાકષ  ૯૯૦૪૧૧૫૬૭૮ 
૪૫ શ્રી નાગોરી અમીનભાઈ મિમદભાઈ  પટ્ટાવાળા ૯૮૭૯૫૯૯૯૧૦ 
૪૬ શ્રી સરેુિીયા કનબુેન નાનજીભાઈ  પટ્ટાવાળા ૯૬૨૪૦૪૩૩૪૦ 
૪૭ શ્રી ભોજાણી વસતંભાઈ મેઘજીભાઈ  મજૂર ૯૯૯૮૫૯૩૬૫૭ 
૪૮ શ્રી રાઠોડ કુમાર જાિમધસિંિ  વોચ મેન  ૯૭૨૩૪૦૦૦૩૧ 
૪૯ શ્રી દવે અંબેશ એચ. એ.ટી.પી. ૯૯૨૫૧૫૧૮૦૩ 

મિાનગરપાલિકા કચેરી, 
ઈસ્ટ ઝોન, 

શ્રી ઝવેરચદં મેઘાણી 
ભવન, 

ભાવનગર રોડ, 
રાજકોટ. 

૫૦ શ્રી ગપુ્તા સજંીવકુમાર સરેુન્રકુમાર  એ.ટી.પી. ૯૬૨૪૭૧૮૧૬૧ 
૫૧ શ્રી પટેિ વીરેન્રકુમાર ધવઠ્ઠિભાઈ  એ.ટી.પી. ૯૬૨૪૦૭૦૭૦૫ 
૫૨ શ્રી બાબરીયા ધવજય પ્રભદુાસ  એ .ઈ.  ૯૮૨૪૬૨૫૫૨૫ 
૫૩ શ્રી પરમાર મનોજકુમાર મકુુન્દરાય  એ.એ.ઈ. ૯૬૨૪૦૫૫૧૨૨ 
૫૪ શ્રી પટેિ અધિનકુમાર ગોધવિંદભાઈ  એ.એ.ઈ. ૯૬૨૪૦૮૮૬૭૬ 
૫૫ શ્રી કહડયા સરેુશભાઈ ફુિાભાઈ  એ.એ.ઈ. ૯૬૨૪૦૮૩૮૩૧ 
૫૬ શ્રી પહંડત ચરંશેભાઈ ધવશનજીભાઈ  એ.એ.ઈ. ૯૬૨૪૦૯૫૧૯૦ 
૫૭ શ્રી ટાકં જયતંભાઈ ભીખાિાિ  એ.એ.ઈ. ૯૮૭૯૫૩૨૧૨૩ 
૫૮ શ્રી ટાકં ઉદય વલ્િભભાઈ  વકષ આધસ. (ધસધવિ) ૯૮૭૯૩૯૨૫૩૨ 
૫૯ શ્રી ધસસોહદયા અધનરુધ્િધસિંિ કૃષ્ણધસિંિ  વકષ આધસ. (ધસધવિ) ૭૬૯૮૫૦૬૮૧૮ 
૬૦ શ્રી પટેિ ઉમેશભાઈ ઉત્તમભાઈ  િડે સવેયર  ૮૧૫૫૯૦૦૦૯૬ 
૬૧ શ્રી ડોબહરયા જ્યોત્સનાબેન મનોજભાઈ  સી. તિાકષ  ૯૭૨૭૧૮૮૧૬૩ 
૬૨ શ્રી વ્યાસ રક્ષાબેન નીિેશકુમાર  જુ. તિાકષ  ૯૯૯૮૮૮૯૮૧૮ 
૬૩ શ્રી ચાવડા અધનરુધ્િકુમાર મેપાભાઈ  જુ. તિાકષ  ૮૧૫૫૦૧૮૮૯૫ 
૬૪ શ્રી ચાવડા રમેશભાઈ િરજીભાઈ  મજુર ૯૫૩૭૨૫૨૮૮૯ 
૬૫ શ્રી વાઢેર પરસોતમ દુદાભાઈ  પટ્ટાવાળા ૯૮૨૪૩૩૩૬૯૪ 



- 17 - 

 

 

પ્રકરણ-૧૧ (ધનયમ સગં્રિ૧૦) 
ધવધનયમોમા ંજોગવાઈ કયાષ મજુબ મિનેતાણાની પધ્િધત સહિત 

દરેક અધિકારી અને કમષચારીને મળત ુમાધસક મિનેતાણ ુ
 

ક્રમ નામ િોદ્દો 
માધસક 

મિનેતાણ ુ
એધપ્રિ-૨૧ 

વળતર / 
વળતર 
ભથ્થ ુ

ધવધનમયમા ંજણાવ્ય 
મજુબ મિનેતાણ ુ

નકકી કરવાની કાયષ 
પધ્િતી 

સેન્ટ્રિ ઝોન કચેરી 
૧ શ્રી સાગઠીયા મનસખુભાઈ િનજીભાઈ  ઈ.ચા. ટી .પી. ઓ. ૧૧૪૨૭૧   
૨ શ્રી અઢીયા પરેશ િીરેનકુમાર  એ.ટી.પી. ૧૨૩૨૮૬   

૩ શ્રી જોર્ી ગૌતમ દેવશકંરભાઈ  એ.ટી.પી. 
કામગીરી-બ્રીજ સેિ  

૯૦૯૧૦  
 

૪ શ્રી િાિચેતા અધિન રધતિાિ  એ.ટી.પી. ૧૦૧૯૪૪   
૫ શ્રી ચૌિરી જયદીપભાઈ બાલભુાઈ  એ .ઈ.  ૭૨૬૮૯   
૬ શ્રી ડાગંર ઋધર્કેશ પી.  એ .ઈ.  ૭૨૬૮૯   
૭ શ્રી ચૌિાણ ઋર્ી શશુીિકુમાર  એ .ઈ.  ૭૪૭૩૩   
૮ શ્રી પડંયા હદિીપભાઈ જયતંીિાિ  એ.એ.ઈ. ૮૩૭૫૦   
૯ શ્રી અગ્રાવત હદિીપકુમાર કાન્તીભાઈ  એ.એ.ઈ. ૮૩૮૯૮   
૧૦ શ્રી ટાકં પરાગભાઈ િસમખુભાઈ  એ.એ.ઈ. ૬૮૪૧૬   

૧૧ શ્રી પરમાર અજીતકુમાર મદુભાઈ  એ.એ.ઈ. ૭૯૦૮૩   
૧૨ શ્રી પરમાર અધમતભાઈ ભરતભાઈ  વકષ આધસ. (ધસધવિ) ૪૪૭૭૬   
૧૩ શ્રી ચાવડા નીિકંઠરૂર રમેશકુમાર  વકષ આધસ. (ધસધવિ) ૪૩૬૧૭   
૧૪ શ્રી વાણીયા ધનરવકુમાર અમતૃિાિ  સવેયર  ૪૪૮૪૬   
૧૫ શ્રી સોિકંી ઈિરભાઈ સદાભાઈ  એકાઉન્ટન્ટ  ૭૦૪૩૨   
૧૬ શ્રી કક્કડ યજ્ઞેશભાઈ છોટાિાિ  જુ. ડી.ઈ.ઓ. ૫૯૭૩૦   
૧૭ શ્રી જસાણી હદપાિીબેન ધવમિભાઈ  સી. તિાકષ ૩૬૧૪૧   
૧૮ શ્રી િાઠીયા ભવતેશ રમેશભાઈ  જુ. તિાકષ  ૧૯૯૫૦   
૧૯ શ્રી પાડંોર ધવજયકુમાર અિખજી  ટે્રસર  ૬૫૦૫૭   

૨૦ 
શ્રી બળેધવયા નવનીતકુમાર 
કાનજીભાઈ  

ડ્રાઈવર  
૩૧૨૩૧   

૨૧ શ્રી પરમાર બકુિભાઈ નારણભાઈ  મજૂર ૩૧૭૨૩   
૨૨ શ્રી પરમાર મકેુશભાઈ માવજીભાઈ  મજૂર ૪૧૧૩૩   
૨૩ શ્રી સખંાવડા મનોજભાઈ પ્રવીણભાઈ  મજૂર ૩૫૨૩૩   
૨૪ શ્રી ગોંડલિયા જયેશભાઈ રમેશચરં  પટ્ટાવાળા ૨૫૬૯૬   
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ક્રમ નામ િોદ્દો 
માધસક 

મિનેતાણ ુ
એધપ્રિ-૨૧ 

વળતર / 
વળતર 
ભથ્થ ુ

ધવધનમયમા ંજણાવ્ય 
મજુબ મિનેતાણ ુ

નકકી કરવાની કાયષ 
પધ્િતી 

૨૫ શ્રી સોિકંી રમેશભાઈ કેશભુાઈ  મજૂર ૨૭૮૮૩   
૨૬ શ્રી નૈયા પ્રકાશભાઈ િાખાભાઈ  ચેઇન મેન  ૩૪૩૯૧   
૨૭ શ્રી આડઠકર િસમખુભાઈ કરશનદાસ   વોચ મેન  ૩૮૪૪૭   

વેસ્ટ ઝોન કચેરી 
૨૮ શ્રી વેગડ અજયભાઈ મનસખુિાિ  એ.ટી.પી. ૧૧૬૪૯૧   
૨૯ શ્રી મકવાણા રાજેશભાઈ નરસીંિભાઈ  એ.ટી.પી. ૯૦૭૭૨   
૩૦ શ્રી મકવાણા ધવપિુકુમાર મનસખુિાિ   એ.ટી.પી. ૮૧૫૨૭   
૩૧ શ્રી દોશી િર્ષિ ગજેન્રભાઈ  એ .ઈ.  ૭૬૨૬૭   
૩૨ શ્રી ધસિંિવ વેિાભાઈ ડાહ્યાભાઈ  એ .ઈ.  ૭૪૪૧૩   
૩૩ શ્રી ખાનજી મોઈનભાઈ અબ્દુિરજાક  એ .ઈ.  ૭૪૭૩૩   
૩૪ શ્રી ફફિ ગૌતમભાઈ માિાભાઈ  એ.એ.ઈ. ૬૮૪૧૬   
૩૫ શ્રી િીંબડીયા તરુ્ારભાઈ શશીકાતંભાઈ એ.એ.ઈ. ૭૮૫૬૫   
૩૬ શ્રી રાઠોડ મકેુશભાઈ વાિાભાઈ  એ.એ.ઈ. ૭૨૫૮૩   
૩૭ શ્રી ખાચર જશભુાઈ પથભુાઈ  વકષ આધસ.(ધસધવિ) ૪૩૬૧૭   
૩૮ શ્રી ટાકં રધવ અશોકભાઈ  વકષ આધસ.(ધસધવિ) ૪૨૩૯૧   
૩૯ શ્રી ખભંોળીયા હિરેનભાઈ જીતેન્રભાઈ  િડે સવેયર  ૪૫૫૬૯   
૪૦ શ્રી જોર્ી કધપિભાઈ હકશોરભાઈ  િડે સવેયર  ૪૬૭૯૯   
૪૧ શ્રી દેત્રોજા અતિુભાઈ કેશવજીભાઈ  સી. તિાકષ  ૪૮૦૫૫   
૪૨ શ્રી ચાવડા જયદીપ નારણભાઈ  જુ. તિાકષ  ૩૬૦૭૮   
૪૩ શ્રી ચૌિાણ ભાવેશ કાન્તીભાઈ  જુ. તિાકષ  ૧૯૯૫૦   
૪૪ શ્રી પાિ હક્રષ્ના સરેુશભાઈ જુ. તિાકષ  ૧૯૯૫૦   
૪૫ શ્રી નાગોરી અમીનભાઈ મિમદભાઈ  પટ્ટાવાળા ૪૫૦૦૫   
૪૬ શ્રી સરેુિીયા કનબુેન નાનજીભાઈ  પટ્ટાવાળા ૩૭૧૪૭   
૪૭ શ્રી ભોજાણી વસતંભાઈ મેઘજીભાઈ  મજૂર ૩૫૩૬૫   
૪૮ શ્રી રાઠોડ કુમાર જાિમધસિંિ  વોચ મેન  ૩૯૫૭૩   

ઈસ્ટ ઝોન કચેરી 
૪૯ શ્રી દવે અંબેશ એચ. એ.ટી.પી. ૧૧૦૮૪૨   
૫૦ શ્રી ગપુ્તા સજંીવકુમાર સરેુન્રકુમાર  એ.ટી.પી. ૧૧૩૨૦૪   
૫૧ શ્રી પટેિ વીરેન્રકુમાર ધવઠ્ઠિભાઈ  એ.ટી.પી. ૧૧૬૪૯૧   
૫૨ શ્રી બાબરીયા ધવજય પ્રભદુાસ  એ .ઈ.  ૭૪૭૩૩   
૫૩ શ્રી પરમાર મનોજકુમાર મકુુન્દરાય  એ.એ.ઈ. ૭૬૮૨૧   
૫૪ શ્રી પટેિ અધિનકુમાર ગોધવિંદભાઈ  એ.એ.ઈ. ૮૮૫૧૯   
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૫૫ શ્રી કહડયા સરેુશભાઈ ફુિાભાઈ  એ.એ.ઈ. ૬૬૫૨૬   
૫૬ શ્રી પહંડત ચરંશેભાઈ ધવશનજીભાઈ  એ.એ.ઈ. ૭૪૭૩૨   
૫૭ શ્રી ટાકં જયતંભાઈ ભીખાિાિ  એ.એ.ઈ. ૬૬૫૧૪   
૫૮ શ્રી ટાકં ઉદય વલ્િભભાઈ  વકષ આધસ. (ધસધવિ) ૪૬૦૭૬   
૫૯ શ્રી ધસસોહદયા અધનરુધ્િધસિંિ કૃષ્ણધસિંિ  વકષ આધસ. (ધસધવિ) ૪૩૫૪૯   
૬૦ શ્રી પટેિ ઉમેશભાઈ ઉત્તમભાઈ  િડે સવેયર ૪૫૫૬૯   
૬૧ શ્રી ડોબહરયા જ્યોત્સનાબેન મનોજભાઈ  સી. તિાકષ  ૩૭૩૧૪   
૬૨ શ્રી વ્યાસ રક્ષાબેન નીિેશકુમાર  જુ. તિાકષ  ૩૮૯૩૬   
૬૩ શ્રી ચાવડા અધનરુધ્િકુમાર મેપાભાઈ  જુ. તિાકષ  ૧૯૯૫૦   
૬૪ શ્રી ચાવડા રમેશભાઈ િરજીભાઈ  મજૂર ૩૫૩૬૫   
૬૫ શ્રી વાઢેર પરસોતમ દુદાભાઈ  પટ્ટાવાળા ૪૩૮૪૩   
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પ્રકરણ -૧ર (ધનયમ સગં્રિ-૧૧) 
પ્રત્યેક સસં્થાને ફાળવાયેિ અંદાજપત્ર. 

 
સને ૨૦૨૧-૨૦૧૨ ના વર્ષમા ંઅંદાજપત્રમા ંદશાષવેિ મિકેમ ખચષ રૂ। ૬૩૨.૩૩/- િાખ 

સને ૨૦૨૧-૨૦૨૨ ના વર્ષમા ંઅંદાજપત્રમા ંદશાષવેિ આવક 

બજેટ િડે 
અંદાજીત આવક 
(રૂધપયા-િાખ ) 

તા.૩૦/૪/ર૦ર૧ સિુીની આવક 
(રૂધપયા-િાખ ) 

જમીન વેચાણ ૩૦૦૦૦.૦૦ ૦.૦૦ 
બેટરમેન્ટ િેવી ૬૦૦.૦૦ ૬૧.૦૬ 
એમેનીટી ચાર્જ ૧૨૦૦.૦૦ ૨૪૨.૦૭ 
એફ.એસ.આઈ. ફી ૧૭૫૦૦.૦૦ ૮૨૫.૬૭ 

ખાિી પ્િોટ પરનો વેરો ૬૫૦.૦૦ ૭૯.૧૮ 

સ્ુટીની ફી ૫૫૦.૦૦ ૩૩.૯૦ 

અન્ય આવક ૫૬૭.૦૦ ૩૨.૬૪ 

કુિ આવક ૫૧૦૬૭.૦૦ ૧૨૭૪.૫૨ 

 
 

પ્રકરણ-૧૩ 
સિાયકી કાયષક્રમોની અમિ અંગેની પધ્િતી 

 
સીિી યોજનાઓ આ ધવભાગ દ્વારા આવતી નથી.  પરંત ુઆવાસ યોજનાઓ / વામ્બે યોજના અને અન્ય ગરીબ 

વગષની યોજનાઓ માટે જમીન ફાળવવામા ંઆવે છે. 
 

પ્રકરણ-૧૪ 
તેણે આપેિ રાિતો, પરધમટ કે અધિકૃધત મેળવનારની ધવગતો. 

 
-િાગ ુપડત ુનથી. 

 

પ્રકરણ-૧પ 
કયો કરવા માટે નકકી કરેિા િોરણો. 

 
-િાગ ુપડત ુનથી. 
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પ્રકરણ-૧૬ 
વીજાણરુૂપે ઉપિબ્િ માહિતી. 

 
૧. રાજકોટ મિાનગરપાલિકાની વેબસાઈટ www.r mc.gov.i n  પર જાિરે જનતાની જાણકારી અથે નીચે 

મજુબની માહિતી પ્રધસધ્િ કરવામા ંઆવેિ છે. 
 

(૧) રાજકોટ મિાનગરપાલિકા મારફત તૈયાર કરવામા ંઆવેિ નગર રચના યોજનાના નકશા 
ન.ં૩(મળુખડં અને અંધતમ ખડં દશાષવતા નકશા) 

(ર) જનરિ ડેવિપમેન્ટ કન્ટ્રોિ રેગ્યિુેશન્સ ht t ps://t ownpl anni ng.guj ar at .gov.i n 
પરથી મળી શકશે. 

(૩) મસુદ્દારૂપ, પ્રારંલભક અને આખરી નગર રચના યોજના ની મજુંરી તારીખ અંગેની ધવગતો. 
 
 ર. ટી.પી બેઇઝ મેપ નતશા ન.ં ૩ ની સોફ્ટ કોપી     ફોમેટમા ંરૂ।ઈ ૧૫૦૦૦/- વસિૂ િઈિ ઉપિબ્િ કરવામા ં

આવે છે. 
 
 ૩. ધસટી મેપ - વોડષ દશાષવતો કિર નતશો સોફ્ટ કોપી     ફોમેટમા ંરૂ।ઈ ૧૫૦૦૦/-વસિૂ િઈિ ઉપિબ્િ 

કરવામા ંઆવે છે 
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પ્રકરણ-૧૭ 
માહિતી મેળવવા માટે નાગરીકોને ઉપિબ્િ સવિતોની ધવગતો 

 
૧૭ (૧)  
કચેરી ગ્રથાિય   :-    --  
 
નાટક અને શો   :-    --  
 
વતષમાન પત્રો   :- નવી ટી.પી.સ્કીમ અંગેન ુજાિરેનામ,ુ ઓનસષ મીટીંગ, તેમજ જમીન વેંચાણ 
    સબંિંીની જાિરેાત. 
પ્રદશષનો   :-    --  
 
નોટીસ બોડષ  :-  ટી.પી.સ્કીમની માહિતી તથા જમીન વેંચાણ સબંિેં માહિતી. 
 
કચેરીના રેકડષન ુ ંધનરીક્ષણ  :- કચેરીના ચાલ ુહદવસોમા ંબપોર પછીનો સમય ૧૬-૦૦ થી   
    ૧૭-૦૦ કિાક. 
 
દસ્તાવેજોની નકિ મેળવવાની પધ્િધત :- 
 હિત સબંિં િરાવતી વ્યહકત ધનયમ અનસુાર અરજી સાથે દસ્તાવેજી પરુાવા રજુ કયેથી, ધનયત ફી 
વસિુી દસ્તાવેજોની નકિ આપવામા ંઆવે છે. 
 
ઉપિબ્િ ધનયમ સગં્રિ  :-   --  
 
જાિરે તતં્રની વેબ સાઈટ  :- www.rmc.gov.in 

 
જાિરે ખબરના અન્ય સાિનો :- સરકારી ગેઝેટ 
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ટાઉન પ્િાનીંગ શાખા 
ટેબિ - ''એ'' 

રાજકોટ શિરેમા ં લબલ્ડીંગ બાિંકામ પરવાનગી ધવ. પ્રહક્રયા માટે મ્યધુન. કોપો.ન ુિાયસન્સ િરાવતા ંસીવીિ 
એન્જીનીયરશ્રી, આકી શ્રી, દ્વારા ધનયત ફોમષ, પ્િાન, માિીકી, આિાર, વેરાની ધવગત સાથે અતે્ર રજૂઆત કરવામા ંઆવે 
છે. જે અંગેની મજુંરીની પ્રહક્રયા, ચાજીસ, સમય મયાષદા, મજુંરી અધિકાર ધવ. ધવગત નીચે મજુબ છે. 

અન ુ
ન.ં 

મજૂંરીનો પ્રકાર મજુંરી અધિકારી/ સપંકષ 
ધવગત 

મજુંરી તબકકે ચાજીસની ધવગત સમય 
મયાષદા 

રીમાકષસ 

૧ રિણેાકં િતે ુમાટે ટેનામને્ટ,  
બગંિો, ડવિેીંગ યનુીટ ધવ. 

અ.મ.ઈ. / મ.ઈ.  
 આસી. ટાઉન પ્િાનર  

ચકાસણી ફી, ડે્રનજે ચાર્જ, રૂડા ડેવ. 
ચાર્જ, મ્યધુન. ડેવ.ચાર્જ, બાિંકામ  
પરવાનગી ફી, ડીસમને્ટિ ચાર્જ, 
રેગ્યિુાઈઝેશન ચાર્જ, બટેરમને્ટ િવેી, 
ઓપન પ્િોટ ચાર્જ, સધવિસ એમનેીટીઝ 
ચાર્જ, (જે િાગ ુપડતા િોય તે).
  

૧પ હદવસ અન.ુન.ં૧ થી ૭ માટે  
ધવધવિ ચાજીસના દર 
દશાષવતો ચાટષ આ સાથે  
સામિે છે. 

૨ િો-રાઈઝ રિણેાકં ફિોર યનુીટ
  

અ.મ.ઈ. / મ.ઈ. 
આસી. ટા. પ્િાનર 

ઉપર અન.ુ ન.ં૧ મજુબના ચાર્જ 
ઉપરાતં એ.ઓ.પી. ડીપોઝીટ, િતેફેુર 
ડીપોઝીટ ઊંચાઈ ધનયતં્રણ ડીપોઝીટ. 

૩૦ હદવસ   

૩ િો-રાઈઝ રિણેાકં કોમશીયિ, 
તમામ િાઈરાઈઝ પ્રકારના ં
બાિંકામ તથા ઔિોલગક, જાિરે 
િતેનુા ંબાિંકામ શકૈ્ષલણક, 
િોસ્પીટિ ધવ. 

અ.મ.ઈ./ મ.ઈ.  
આસી. ટા. પ્િાનર 
ટાઉન પ્િાનીંગ ઓહફસર  

ઉપર અન.ુ ન.ં ર મજુબના ચાર્જ 
ઉપરાતં  
કવડષ પાહકિંગ ડીપોઝીટ 

૩૦ હદવસ   

૪ િ-ેઆઉટ  
(બીન ખતેી િતે ુમાટે) 

અ.મ.ઈ./મ.ઈ.  
આસી. ટા. પ્િાનર  
ટાઉન પ્િાનીંગ ઓહફસર 
અ.મ.ઈ./મ.ઈ. -આસી. ટા. 
પ્િાનર 

ચકાસણી ફી,  રૂડા ડેવ. ચાર્જ,  મ્યધુન 
ડેવ. ચાર્જ,  સબ પ્િોટીંગ, મજુંરી ફી, 
એમાિગમશેન ફી, રેગ્યિુાઈઝશેન ફી,  
બટેરમને્ટ િવેી            

૧પ હદવસ 
 
 

  

૫ પ્િાન રીન્યઅુિ પ્રહક્રયા 
(મદુત વિારવા અંગે) 

સી.કા. - અ.મ.ઈ. /મ.ઈ. - 
આસી. ટા. પ્િાનર 

પ્િાન રીન્યઅુિ ફી ૧પ હદવસ   

૬ પ્િાન તથા બાિંકામ 
પરવાનગી, આરંભ પ્રમાણપત્ર 
ધવ. ખરી  નકિ મળેવવાની 
પ્રહક્રયા 

સી.કા. - અ.મ.ઈ. /મ.ઈ. -
આસી. ટા. પ્િાનર  

ખરી નકિ ફી ૩ હદવસ   

૭ કમ્પ્િીશન સટી (ભોગવટા 
પરવાનગી)  મળેવવાની પ્રહક્રયા 

સી.કા./ જુ.કા. - અ.મ.ઈ. 
/મ.ઈ. - આસી. ટાઉન 
પ્િાનર (અન.ુ ન.ં-૧ માટે) 

  ૧પ હદવસ   

ટાઉન પ્િાનીંગ ઓહફસર 
(અન.ુ ન.ં-ર તથા ૩ માટે) 
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અન.ુ 
ન.ં 

ચાજીસ/ડીપોઝીટ 
રીમાકષસ 

બાિંકામનો િતે ુ વસિુાતની રકમ પ્રધત યધુનટ 
ધવકાસ પરવાનગી સબંધંિત ચાજીસ 

૧. ચકાસણી ફી   

 
સબ પ્િોટીંગ / િે-આઉટ ૩.૦૦ પ્રધત ચો.મી. મીનીમમ રૂા. ૧૦૦૦-૦૦ 
રિણેાકં ૧૦.૦૦ પ્રધત ચો.મી. કુિ બીલ્ટઅપના 
બીન રિણેાકં ૧પ.૦૦ પ્રધત ચો.મી. કુિ બીલ્ટઅપના 

ર. કોપોરેશન ડેવિપમને્ટ ચાર્જ ર.૦ પ્રધત ચો.મી. પ્િોટ એરીયા ના  
૩ રેગ્યિુાઈઝેશન ફી  

પ્િાન રજુ કરેિ િોય પરંત ુમજુંરી  મળેવ્યા 
પિિેા રજુ કરેિ પ્િાન મજુબ સ્થાધનકે 
બાિંકામ શરૂ કરેિ િોય 

બીલ્ટઅપ મજુબની ચકાસણી ફી ના પ (પાચં) 
ગણા  

  

પ્િાન રજુ કરેિ િોય પરંત ુમજુંરી  મળેવ્યા 
પિિેા રજુ કરેિ પ્િાનથી સ્થાધનકે ધવપરીત 
બાિંકામ શરૂ કરેિ િોય 

બીલ્ટઅપ મજુબની ચકાસણી ફી ના ૧૦ (દસ) 
ગણા  

 

પ્િાન રજુ કયાષ ધસવાય સ્થાધનકે બાિંકામ 
શરૂ કરેિ િોય તેવા હકસ્સામા ં

બીલ્ટઅપ મજુબની ચકાસણી ફી ના ૧પ (પદંર) 
ગણા  

 

 િ-ેઆઉટ / સબ પ્િોટીંગ બીલ્ટઅપ મજુબની ચકાસણી ફી ના ર (બ)ે ગણા   
૪. ડીસમને્ટિ ચાર્જ  રૂા.૪૦-૦૦ પ્રધત ચો.મી. દૂર કરવાના ંથતા ં

િયાત ઈમિા મજુબ 
  

પ. જગ્યા રોકાણ ચાર્જ  
૧.  રિણેાકં     

(અ) પ્િોટ ક્ષ.ે રપ થી ૮૦ ચો.મી. રૂા. ૪-૦૦ પ્રધત ચો.મી. લબલ્ટ અપના ં ULC ર૧ ની સ્કીમ (બ) 
  
  
  
  

(બ) પ્િોટ ક્ષ.ે ૮૦  થી ર૦૦ ચો.મી. રૂા. પ-૦૦ પ્રધત ચો.મી. લબલ્ટ અપના ં
(ક) પ્િોટ ક્ષ.ે ર૦૦  થી વધ ુ રૂા. ૬-૦૦ પ્રધત ચો.મી. લબલ્ટ અપના ં

ર.  િો-રાઈઝ, િાઈરાઈઝ ફિટે રૂા. ૮-૦૦ પ્રધત ચો.મી. લબલ્ટ અપના ં
૩.  બીન રિણેાકં ઈમારત રૂા. ૧૦-૦૦ પ્રધત ચો.મી. લબલ્ટ અપના ં

૬ બાિંકામ પરવાનગી ફી રૂા.રપ-૦૦   
૭ બટેરમને્ટ િવેી ટી.પી. સ્કીમ દરખાસ્ત મજુબ એફ  ફોમષમા ં

દશાષવ્યા મજુબ વસિુાત 
 

૮ એમનેીટી ચાજીસ ૩૦૦/- પ્રધત ચો.મી. બીલ્ટઅપ એરીયા ટી.પી. સ્કીમ ધસવાયના ધવસ્તાર 
માટે. 

૯ ઓપન પ્િોટ ટેક્ષ- ખલુ્િી જમીન ઉપર  
તા.૧/૪/ર૦૦૩ થી તા.૩૧/૩/ર૦૧૬ સિુી  

રિણેાકં તથા લબનરિણેાકં રૂા.૭/- પ્રધત ચો.મી. પ્રધત વર્ષ  
તા.૧/૪/ર૦૧૬ થી 

રિણેાકં  
પ૦૦ ચો.મી. થી ઓેછા પ્િોટ એરીયા માટે   
પ૦૦ ચો.મી. થી વધ ુપ્િોટ એરીયા માટે 

રૂા.૧૪/- પ્રધત ચો.મી. પ્રધત વર્ષ 
રૂા.ર૧/- પ્રધત ચો.મી. પ્રધત વર્ષ 
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અન.ુ 
ન.ં 

ચાજીસ/ડીપોઝીટ 
રીમાકષસ 

બાિંકામનો િતે ુ વસિુાતની રકમ પ્રધત યધુનટ 
લબનરિણેાકં રૂા.ર૮/- પ્રધત ચો.મી. પ્રધત વર્ષ 

૧૦ મકાન વપરાશનો દાખિો પ/- પ્રધત નગં  ભોગવટા પરવાનગી બાિંકામ 
પણુષ થયા   બાદ મળેવવાનુ ંથત ુ
સટી 

૧૧ પઈેડ એફઈએસઈઆઈ ૪૦% જતં્રી ભાવના  
૧ર. પ્િાન રીન્યઅુિ ફી  
 બાિંકામનો પ્રકાર મદુત પણુષ થયા 

પિિેા 
મદુત પણુષ થયા બાદ મજુંર થયિે પ્િાનન ે૧-વર્ષ થી 

વધ ુથાય ત્યારે અન ે વધમુા ં 
વધ ુ ત્રણ વર્ષની સમય 
મયાષદાસિુી. 

રિણેાકં સીંગિ યનુીટ ૩૦૦/- ૧૦૦૦/- 
માઈનીંગ, બ્રીક-કીિન તથા ધવ. ૧૦૦૦/- પ૦૦૦/- 
અન્ય બીલ્ટઅપ મજુબની 

ચકાસણી ફી ના 
૧પ% 

બીલ્ટઅપ મજુબની 
ચકાસણી ફી ના રપ% 

પબ્િીક ચરેીટેબિ ટ્રસ્ટ ૧૦૦૦/- પ૦૦૦/- 
ડીપોઝીટ 

૧૩. સીકયોરીટી ડીપોઝીટ  
કોમ.અન ેમીકસ ધસવાયના ંબાિંકામ માટે રૂા.૧૦-૦૦ પ્રધત ચો.મી. લબલ્ટ એરીયા  
કોમ. અન ેમીકસ પ્રકારના ંબાિંકામ માટે રૂા.ર૦-૦૦ પ્રધત ચો.મી. લબલ્ટ એરીયા    

૧૪. પાહકિંગ િતે ુડીપોઝીટ  
૧. કવડષ પાહકિંગ તથા સેિર પાહકિંગ માટે 
 

રૂા. પ૦૦-૦૦ પ્રધત સાયકિ દીઠ   
રૂા. ર૦૦૦-૦૦ પ્રધત સ્કુટર દીઠ 
રૂા. ૧૦,૦૦૦-૦૦ પ્રધત કાર દીઠ 

૧પ. િતેફેુર ધનયતં્રણ ડીપોઝીટ  
તમામ પ્રકારના િતેફેુર સભંવીત હકસ્સાઓમા ંરૂા. ર૦૦-૦૦ પ્રધત ચો.મી. બાિંકામ એરીયા 

મજુબ 
 

૧૬. ઊંચાઈ ધનયતં્રણ ડીપોઝીટ  
(અ) ગ્રાફ ૩.રપ થી ૪.૦૦ ઊંચાઈ રૂા. ર૦૦-૦૦ પ્રધત ચો.મી. બાિંકામ વ્યાપારીક િતે ુમાટેના હકસ્સામા ં

િાગ ુપાડવામા ંઆવે છે. (બ) ગ્રાફ ૪.૦૦ થી વિારે ઊંચાઈ રૂા. પ૦૦-૦૦ પ્રધત ચો.મી. બાિંકામ 
ફસ્ર્ટ ફિોર કે ઉપરના માળ માટે   
(અ) ૩.રપ થી ૪.૦૦ ઊંચાઈ રૂા. ૧૦૦-૦૦ પ્રધત ચો.મી.  

(બ) ૪.૦૦ થી વિારે ઊંચાઈ રૂા. રપ૦-૦૦ પ્રધત ચો.મી.  
૧૭. ફિટે એકટ અન્વય ેએ.ઓ.પી.  ડીપોઝીટ સાત કે તેથી વધ ુયનુીટ માટે 

િાગ ુપડે એ.ઓ.પી. રજુ કરેિ ન િોય તો રૂા. પ૦૦૦/- પ્રધત લબલ્ડીંગ 
૧૮. યધુનટ ધનયતં્રણ ડીપોઝીટ  રૂા.પ૦/- પ્રધત બીલ્ટઅપ એરીયા એકથી વધ ુયનુીટ થવાની 

શકયતા િોય ત્યારે 
ખરી નકિ ચાજીસ 

૧૯. બીલ્ડીંગ પ્િાન   
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અન.ુ 
ન.ં 

ચાજીસ/ડીપોઝીટ 
રીમાકષસ 

બાિંકામનો િતે ુ વસિુાતની રકમ પ્રધત યધુનટ 
અંગત રિણેાકં ૧૦૦૦/-   
િો રાઈઝ રિણેાકં ૧પ૦૦/- 
િો રાઈઝ અન્ય ર૦૦૦/- 
િાઈ રાઈઝ રિણેાકં ૩૦૦૦/- 
િાઈ રાઈઝ અન્ય પ૦૦૦/- 

૨૦ ''એફ'' ફોમષ ૬૦૦/- પ્રધત મળુ ખડં/પ્રધત પેઈજ  
૨૧ ટી.પી. પાટષ પ્િાન પ૦૦/- પ્રધત મળુ ખડં  
૨૨ ટીપ્પણ પ૦૦/-  પ્રધત અંધતમ ખડં   
૨૩ ટી.પી.સ્કીમોના બઇેઝ મેપની નકિ  

(નકશા ન.ં૩) (કિર) 
૩૦,૦૦૦/-  

૨૪ સીટી મેપ વોડષ દશાષવતો  
(બ્િકે એન્ડ વ્િાઈટ) 

૨,૦૦૦/-  

૨૫ વોડષ મપે પ્રધત વોડષ 
 (A3 સાઈઝ)  બ્િકે એન્ડ વ્િાઈટ 

૫૦૦/-  

૨૬ વોડષ મપે પ્રધત વોડષ (૩૬×૩૬ ઈંચ)  
બ્િકે એન્ડ વ્િાઈટ 

૧૫૦૦/-  

૨૭ મજુંર િે-આઉટ પ્િાન તિર ઝરેોક્ષ ૩,૦૦૦/-  
૨૮ સબ પ્િોટીંગ પ્િાનની નકિ A3 કિર 

ઝરેોક્ષ  
૧,૦૦૦/-  

૨૯ સબ પ્િોટીંગ પ્િાનની નકિ ૨૪ ઈંચ સિુી 
કિર ઝરેોક્ષ 

૨,૦૦૦/-  

૩૦ સબ પ્િોટીંગ પ્િાનની નકિ ૨૪ ઈંચ થી 
વિારે કિર ઝરેોક્ષ 

૩,૦૦૦/-  

૩૧ ભોગવટા પરવાનગી, બાિંકામ પરવાનગી, 
સબ પ્િોટીંગ પરવાનગી, વગીકરણ પત્ર, 
આરંભ પ્રમાણપત્ર,  ટી.પી.સ્કીમના ંકબજા 
રોજકામ, ચાજીસ પિોંચની ખરી નકિ તથા 
ઇમ્પતેટ એન.ઓ.સી. 

૧૦૦/-  

૩૨ ફકત ફાઈિ ેઉપિબ્િ રેકડષની ઝરેોક્ષ (ફતત 
અરજદાર, માલિક માટે) 

૧૦/-  

૩૩ િાઇન ઑફ પબ્િીક સ્ટ્રીટ ના ંનકશો ૩૦,૦૦૦/-  
૩૪ િાઇન ઑફ પબ્િીક સ્ટ્રીટ નકશાનો પાટષ 

પ્િાન  A3 સાઈઝ 
૧,૦૦૦/-  

૩૫ િાઇન ઑફ પબ્િીક સ્ટ્રીટ નકશાનો પાટષ 
પ્િાન  A4 સાઈઝ 

૫૦૦/-  

૩૬ ટી.પી. સ્કીમ/અન્ય ધવસ્તારણી માપણી 
કરાયિે અન ેતેન ેડી.આઈ.એિ.આર. કચરેી 
દ્વારા પ્રમાલણત કરાયિે નકશો 
કિર (૧:૨૦ ના ંસ્કેિ વાળો) 

૩૦,૦૦૦/-  

૩૭ ટી.પી. સ્કીમ/અન્ય ધવસ્તારની માપણી ૨,૫૦૦/-  
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અન.ુ 
ન.ં 

ચાજીસ/ડીપોઝીટ 
રીમાકષસ 

બાિંકામનો િતે ુ વસિુાતની રકમ પ્રધત યધુનટ 
કરાયિે અન ેતેન ેડી.આઈ.એિ.આર. કચરેી 
દ્વારા પ્રમાલણત કરાયિે નકશો કિર (૧:૨૦ 
ના ંસ્કેિ વાળો) 
(પાટષ પ્િાન એક સવ ેનબંરનો) 

૩૮ ટી.પી. બઇેઝ મપે નકશા ન.ં૩ ની સોફ્ટ 
કોપી PDF ફોમટેમા ં(CD) 

૧૫,૦૦૦/-  

૩૯ ધસટી મપે વોડષ દશાષવતો નકશો કિરમા ં
સોફ્ટ કોપી PDF ફોમટેમા ં(CD) 

૧૫,૦૦૦/-  

 



- 28 - 

ટાઉન પ્િાનીંગ ડવેિપમેન્ટ શાખા 
ટેબિ - ''બી'' 

ટા. પ્િા. ડેવ. શાખાના ધવધવિ કાયષની ધવગત નીચે મજુબ છે. 
ધવગત   નમનુા ધવગત   રજીસ્ટર ધવગત 

(૧) ધવકાસ પરવાનગી અંગે કાયષવાિી :- 
     શિરેના પ્રજાજનો દ્વારા નીચેના િતે ુમાટે પરવાનગી અથ ે
અરજી અત્ર ેઆવ ેછે. 
          (૧) બીનખેતી િતે ુમાટે િ-ેઆઉટ મજુંરી 
          (ર) સબપ્િોટીંગ/એકત્રીકરણ િતે ુમાટે મજુંરી 
          (૩) લબલ્ડીંગ પ્િાન મજુંરી 
          (૪) મોબાઈિ ટાવરની મજુંરી 
     રા.મ્ય.ુકો. ટા.પ્િા. ડેવ. શાખાના પરવાનદેાર આહકિટેતટ. શ્રી, 
એન્જી. શ્રી તથા પ્િાનમકેર  દ્વારા ધનયત નમનુા ફોમષ મા ં અરજી 
કરવામા ંઆવ ેછે.   

 આંક-૧ 
 નમનુા.૧,  
 ર(અ), 
 ર(બ), 
 ર(૩), 
 ર(મ)્   
 ફોમષ ન.ં૩ 
 સ્ટ્રકચરિ એન્જીનીયર 
 સટીહફકેટ ડીઝાઈન સાથે 
 એસ.બી.સી. રીપોટષ , 
 સલે્ફ ડેકિરેેશન 
 પ્િોટ વિેીડેશન 
 સહટિહફકેટ 

સબ પ્િોટ/ િે-આઉટ 
ઈનવડષ      રજી.આંક -

(એ.-૧) 
 

પ્િાન  ઈનવડષ    રજી.(એ.) 
 
 
 

          જી.ડી.સી.આર. ના ધનયમાનસુાર જરૂરી ચકાસણી ફી અરજી 
સાથ ેવસિુવાની થાય છે.  જે  નમનુો મ.ઈ./અ.મ.ઈ. શ્રી ચકાસ ેછે.  
તથા વસિુાત કિાકષશ્રી વસિુાત કરે છે. 

 
ચકાસણી  ફી     નમનુો 
વસિુાત આંક-ર 

  

અરજી સાથ ેનીચનેા પેપસષ સામિે રાખવામા ંઆવ ેછે.     
(૧.૧) માિીકીના પરુાવા :-  
            દસ્તાવેજ, ઈન્ડેક્ષ, પ્રોપટીકાડષ,  ગામ નમનુા ૮અ/૬ 

તથા ૭/૧ર, ગામ નમનુા ન.ંર, સીટી સવે  સનદ, િરેશીપ 
સટી, વીિ, પ્રોબટે ધવ. 

  

(૧.ર) ધવકાસ  પરવાનગી  માટે  પ્િાન  ત્રણ   નકિમા ં  તથા  
અગાઉ મજુંરી મળેવિે  િ-ેઆઉટ પ્િાન, સબ પ્િોટીંગ 
પ્િાન,  લબલ્ડીંગ  પ્િાન, લબનખતેી  હુકમ, ય.ુએિ.સી. 
'એન.ઓ.સી.', ઈન્ડીમીનીટી બોન્ડ, સોગદંનામ,ુ કબિુાત 
નામ,ુ ટીપ્પણ (ટી.પી. સ્કીમ િાગ ુ િોય તો), ઝોનીંગ 
સટર્ીી., પાટષ-પ્િાન િૈયાત મકાનના હકસ્સામા ં ચાલ ુ સાિ 
સિુી મકાન વરેા +પાણી  વરેા  પિોંચ, મજમ ુ હદવાિ 
એન.ઓ.સી. (જો િાગ ુપડે  તો)  સ્ટ્રકચર  ડીઝાઈન (ફે્રમ 
સ્ટ્રકચર હકસ્સામા)ં એનેક્ષાર-ડી તથા એનકે્ષાર-ઈ 

  

- જરૂરી ડોકયમેને્ટ પ્રમાલણત નકિમા ંરજુ કરવાના થાય છે.    
- ઉપરોકત ધવગતમા ંઅરજદારશ્રી / તથા પરવાનદેારશ્રીના િા.ન.ં/ 
સિી સીકકા બોન્ડ પેપસષ પ્િાન મા ંજરૂરી છે. 
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 ઉપરોકત ધવગત ે રજુ થતી અરજીઓમા ં બ ે પ્રકારથી 
કાયષવાિી કરવામા ંઆવ ેછે. (૧) ૧પ.૦૦ મી. િાઈટ સિુીની બાિંકામ 
પરવાનગી (ર) ૧પ.૦૦ મી. િાઈટથી વિારે બાિંકામ પરવાનગી 
આપવામા ંઆવે છે.  
(૧) ૧પ.૦૦ મી. િાઈટ સિુીની પરવાનગી ઓનિાઈન ODPS 

(E-nagar) સોફટવરે દ્વારા સીિી જ ચકાસણી ભરપાઈ કયર્ીાબાદ 
એક મિીના  માટે માન્ય પરવાનગી તરત જ મળી રિ ેછે ત્યારબાદ 
એક મહિના અંદર સ્થળ તથા ડોકયમુને્ટ વરેીહફકેશન કરી અત્રથેી 
ડીઝીટિ સહિ કરવામા ં આવતા અરજદારશ્રીન ે ઓનિાઈન 
પરવાનગી મળી રિ ેછે. 
•  ઉપરોકત ૧પ.૦૦ મી. ની િાઈટ સિુીની ફાઈિ ત્રણ 
િવેિમા ં સોંપવામા ં આવ ે છે. જેમા ં L-1, L-2, L-3 જેમા ં L-1 
િોગીનમા ંસપંણૂષ તમામ ફાઈિ આવ ે છે. જે સરકારશ્રી દ્વારા નક્કી 
થયિે સમય મયાષદામા ં િગત વોડષના અ.મ.ઈ./મ.ઈ. સોંપવામા ં
આવ ે છે. ત્યારબાદ અ.મ.ઈ./મ.ઈ. દ્વારા નીચ ે મજુબની ચકાસણી 
કરવામા ંઆવ ેછે. 

 ઓનિાઈનમા ં રજુ કરેિ ડોકયમુને્ટ માલિકી િક્કના 
આિારો 

 સ્થાધનકે સ્થળ તપાસ તથા ઓનિાઈન મજુંર થયિે 
પ્િાન દસ્તાવજે મજુબ ચકાસણી કરવામા ંઆવછેે. 

 જો ઓનિાઈન પ્િાન બાબતે ક્ષાધત િોય તો અત્રથેી CTP 
ઓહફસ ેજરૂરી પત્રક-અ મોકિી સોફટવરેમા ંપતૂષતા  કરવા 
જાણ કરવામા ંઆવ ેછે. 

 જો સપંણૂષ યોગ્ય િોય તો L-3 િોગીનમા ંઆગળ ફોરવડષ 
કરવામા ંઆવ ેછે. 

 આમ L-3 િોગીનમા ંઆવિે ફાઈિ ડીજીટિ સિી કયાષથી 
અરજદારશ્રીન ેઓનિાઈન પરવાનગી મળી રિ ે છે. 
(ર) ૧પ.૦૦ મી. થી વિારે િાઈટવાળા બાિંકામ માટે ઉપરોકત 
ધવગત ેરજુ થતી અરજી ફાઈિ તરીકે ઈન્વડષ કિાકષ સ્વીકારે છે અન ે
પ્િાનન ેઈન્વડષ નબંર તથા તારીખ ઈન્વડષ રજીસ્ટરમા ંનોંિણી કરે 
છે. 
          ઉપરોકત ફાઈિ સબધંિત વોડષના મ.ઈ./અ.મ.ઈ.શ્રી ન ે
સોંપવામા ંઆવ ેછે. મ.ઈ./અ.મ.ઈ.શ્રી દ્વારા અરજી ફાઈિમા ંનીચેના 
મદુ્દા ની ચકાસણી કરવામા ંઆવ ેછે.  
•  માિીકી િકક ના આિારો 
•  માિીકી  િકક  ચતર્ી:ુહદશા  મજુબ  પ્િાનની  
ચતર્ી:ુહદશા /  સ્થળ  ની  ચતર્ીુ:હદશાની સસુગંતતા 
•  જી.ડી.સી.આર.મજુબ લબલ્ટઅપ એરીયા, એફ.એસ.આઈ., 
માજર્ીીન સ્પસે, બાલ્કની, રસ્તાની ધવગતો ધવ. તમામ મદ્ુીાની 
ચકાસણી 
 •   ટી.પી. સ્કીમ સાથ ેપ્િાનની સસુગંતતા 

  પ્િાન ઈન્વ.રજી. આંક-(એ.) 
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          જરૂરી ચકાસણી બાદ જરૂર જણાય તો અરજદાર શ્રી ન ે
ધનયત ફોમષ મા ં કવરેી િટેર તયૈાર કરવામા ંઆવે છે.  
           ક્ષધતપત્ર જાવક કિાકષ દ્વારા જાવક રજીસ્ટરે નોંિી ૧ નકિ 
પરવાનદેારશ્રી ન ેઆપવામા ંઆવે છે. 

કવરેી િટેર આંક-૩ ટીપી પત્ર જાવક રજી. આંક-
બી. 

 ક્ષધતપત્રના પ્રત્યતુર માટે ૭ હદવસની સમય  મયાષદા છે. 
ધનયત  મયાષદામા ંઆવિે પ્રત્યતુર સિ સિુારા બાદ ધનયમાનસુાર 
ચકાસણી કરી  
•  રિણેાકં હકસ્સા ધનયત ફોમષમા ં
•  બીન રિણેાકં હકસ્સા ધનયત ફોમષમા ં
•  સબ પ્િોટીંગ િે-આઉટ હકસ્સા ધનયત ફોમષમા ં
એ.ટી.પી.શ્રી સમક્ષ રજુ કરવામા ંઆવ ેછે. 

 
 
 
આંક - પ 
આંક - ૬ 
આંક - ૭         

ટી પી પત્ર આવક રજી. 
આંક-(બી.ર) 

          ધનયત મયાષદામા ંજરૂરી પતુષતા ન થતા ંઅરજી  ના-મજુંરી 
ન ેપાત્ર ઠરે છે. જે ધનયત ફોમષ  મ.ઈ./અ.મ.ઈ. શ્રી  દ્વારા તયૈાર કરી 
આસી.ટાઉન પ્િાનરશ્રી સમક્ષ ના-મજુંરી ધનણષય  માટે  મોકિવામા ં
આવ ેછે.   

ના-મજુંરી આંક-૪ ના-મજુંરી નોંિ (૧)બાિંકામ     
પ્િાન પ્િાન ઈનવડષ રજી. 
આંક-(એ.) 

         એ.ટી.પી.શ્રી દ્વારા ના-મજુંરી પામતી અરજી જાવક કિાકષ 
શ્રી  પ્િાન  ઈનવડષ  રજીસ્ટરે નોંિી જાવક ન.ં તા.  જાવક રજીસ્ટરે 
નોંિી અરજદારશ્રી વતી પ્િાન રજુ કરનાર પરવાનદેારશ્રીન ેજાણ 
કરે છે. 

 

ટીપી પત્ર જાવક રજી. આંક-
(બી.) 
(ર)િે-આઉટ / સબ પ્િોટ 
માટે આંક-(એ.૧) 

     જયારે પ્રત્યતુર સિ સિુારા પામિે પ્િાન જરૂરી ચકાસણી કરી પવુષ મજુંરી ફોમષ  

•  રિણેાકં હકસ્સા ધનયત ફોમષમા ં આંક - પ  
•  બીન રિણેાકં હકસ્સા ધનયત ફોમષમા ં આંક - ૬  
•  સબ પ્િોટીંગ િે-આઉટ હકસ્સા ધનયત ફોમષમા ં આંક - ૭  
એ.ટી.પી.શ્રી સમક્ષ રજુ કરવામા ંઆવ ેછે.     
એ.ટી.પી.શ્રી  દ્વારા મ.ઈ./અ.મ.ઈ.શ્રી ની ચકાસણી ની યોગ્યતા 
ધ્યાન ેિઈ,  
•  રિણેાકંના હકસ્સા ન ેમજુંરી / ના-મજુંરી અંગે ધનણષય આપે 
છે. (ચાજેષબિ એફ.એસ.આઈ.) 
 •  બીન રિણેાકં હકસ્સા ટી.પી.ઓ.શ્રી સમક્ષ રજુ કરે છે. 

  

 

 ત્યારબાદ એ.ટી.પી.શ્રી દ્વારા  રજુ કરાયિે હકસ્સામા ં
એ.ટી.પી.શ્રી તથા અ.મ.ઈ.શ્રી ની નોંિ ધ્યાન ેિઈ ટી.પી.ઓ. શ્રી 
દ્વારા મજુંરી / નામજુંરી ધવ. ના ધનણષય કરે છે. 

  
 

 ઉપરોકત આવિે અરજીઓ પકૈી િાઈરાઈઝ લબલ્ડીંગ 
તમેજ ખાસ હકસ્સાઓન ેકધમશ્નરશ્રી સમક્ષ અલભપ્રાય સિ રજુ કરે છે. 
જેમા ંકધમ. શ્રી નો ધનણષય આખરી રિ ેછે. 

 
 

          મજુંરીન ેપાત્ર ન ઠરે તેવા હકસ્સા અત્રેના પાના ન.ં          
પારા ન.ં           મજુબ ના-મજુંરી ની પ્રહક્રયા િાથ િરવામા ં
આવ ેછે. 

આંક-૮ મજુબ 
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મજુંરીન ે પાત્ર  ઠરે  તવેા હકસ્સાને પ્રાથધમક મજુંરી  ગણી  નીચ ે
મજુબ ચાજીસ વસિુાત કરવા મ.ઈ./અ.મ.ઈ.શ્રી દ્વારા ધનયત ફોમષમા ં
અરજદારશ્રી વતી પ્િાન રજુ કરનાર પરવાનદેારશ્રીન ેજાવક કિાકષ 
દ્વારા જા.ન.ં/તા.  થી પત્ર પાઠવવામા ંઆવ ેછે. 

ચાજીસ ફોમષ આંક-૮ ટી. પી.  પત્ર  જાવક રજી. 
આંક-(બી.) 

(એ)મ્યનુી. ડેવિપમને્ટ ચાર્જ :- 
નોન રીફન્ડેબિ રૂા.ર/- પ્રધત ચો.મી. પ્િોટ ક્ષતે્રફળ 

 
  
  

(સી.) જગ્યા રોકાણ ચાર્જ :- નોન રીફન્ડેબિ 
 

જ.બો.ક. નકિ આંક-ડી. 

ડી.)ભગુભષ  જોડાણ  ચાર્જ :- નોન રીફન્ડેબિ રૂા. પ૦૦/-  પ્રધત 
હકચન / ટોયિટે   યનુીટ ડે્રનેજ શાખા દ્વારા ધનયત ફોમષમા ંસીિા 
વસિુવામા ંઆવ ેછે. 

  ભગુભષ ફોમષ આંક-ઈ. 

(ઈ.) ડીસમને્ટિ ચાર્જ :- નોન રીફન્ડેબિ રૂા.૪૦/-પ્રધત ચો.મી. જુના 
ડીસમને્ટિ થતા ંકાટમાળના ં

  

(એફ.) પાહકિંગ ડીપોઝીટ :- ભોગવટા પરવાનગી મળ્યા બાદ ૧ વર્ષ 
બાદ રીફન્ડેબિ. 

   

સિેર પાહકિંગ મા ંિતેફેુર ધનયતં્રણ અથ ેવસિુાતની ધવગત આંક-૯  
(જી.)િતેફેુર તથા ઊંચાઈ ધનયતં્રણ ડીપોઝીટ :-  ભોગવટા  
પરવાનગી બાદ ૧ વર્ષ બાદ રીફન્ડેબિ વિારે ઊંચાઈના હકસ્સામા ં
ધનયતં્રણ માટે તથા િતેફેુર ધનયતં્રણ માટેની ડીપોઝીટ 

આંક-૯ 
 

(એચ.) ઓનરશીપ ટેનામને્ટ ફિટેની ડીપોઝીટ :- રૂા. પ૦૦૦/- 
એ.ઓ.પી. રજુ કયથેી રીફન્ડેબિ વસિુાત ફોમષ 

આંક-૯ 
 

(આઈ.) રેગ્યિુાઈઝશેન ફી :- નોન રીડન્ડેબિ જી.ડી.સી.આર. કિમ 
રપ મજુબ વસિુાતની ધવગત 

 ચ.ેરપ ટેબિ આંક-એફ. 

(જે.) સબ પ્િોટીંગ / એમાિગેમેશન ફી :- નોન રીફંડેબિ ચકાસણી ફી વખત ેઆંક-૧ ચ.ે-૩  આંક-જી. 
૩.ર.૧ (બી.)(સી.) 

(એમ.) બાિંકામ પરવાનગી ફી :- નોન રીફન્ડેબિ ચાર્જ, ઠરાવ 
અન્વય ેરૂા. રપ/- 

  

           ઉપરોકત ચાજીસ / ડીપોઝીટ માથંી દરેક હકસ્સાન ેિાગ ુ
ચાજીસ અંગે પત્ર અ.મ.ઈ.શ્રી દ્વારા તયૈાર કરી જાવક કિાકષ શ્રી દ્વારા 
જા.ન.ં / તા. થી પરવાનદેારશ્રી / અરજદારશ્રી ન ેજાણ કરવામા ં
આવ ેછે.  

ટી પી પત્ર જા.  રજી. આંક-બી.  

તમામ જરૂરી ચાજીસ / ડીપો. અરજદાર શ્રી દ્વારા વસિુાત કિાકષ 
શ્રી પાસ ેવસિુાવી વસિુાત પિોચની નકિ / પિોચ ન.ં / તા.  
અ.મ.ઈ.શ્રી ન ેમળુ ફાઈિ ેનોંિણી કરાવવામા ંઆવે છે. વસિુાત 
રજીસ્ટર ના ધનયત ફોમષ - 

  

વસિુાત રજી. આંક-એચ. 

          જરૂરી ચાજીસ + ડીપો. ની ભરપાઈ થઈ ગયાના આિાર 
મળ્યા બાદ અ.મ.ઈ.શ્રી દ્વારા 

  

-      આરંભ પ્રમાણપત્ર - ર નકિમા ં   
-      મજુંરી પત્ર પ્િાનમા ં- ર નકિ સીકકા સાથે   
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           એ.ટી.પી.શ્રી ન ેસિી અથ ેરજુ કરે છે.  એ.ટી.પી.શ્રી  ની 
મજુંરી બાદ, જાવક કિાકષ શ્રી દ્વારા બાિંકામ પરવાનગી તયૈાર 
કરવામા ંઆવ ેછે. જેને એ.ટી.પી.શ્રી મજુંરી આપ ેછે. 
           ત્યારબાદ  બાિંકામ  પરવાનગી  ફી  રૂા. રપ/- વસિુી 
અરજદાર શ્રી / કન્સ. પસષનન ેમજુંરી મળ્યેથી પ્િાન (ર નકિ), 
આરંભ  પ્રમાણપત્ર (૧ નકિ),   ધવકાસ  પરવાનગી (૧  નકિ) મા ં
આપવામા ંઆવે છે.  
--- સબ પ્િોગ / િે-આઉટ મજુંરીના હકસ્સામા ંભાગ આંકવા મજુંરી 
ફોમષ આપવામા ંઆવ ેછે.  

સબ પ્િોટ ભાગ આંકવા ફોમષ 
આંક-૯/૧ 

પ્િાન  ઈનવડષ   રજી. મા ં 
નોંિ   કરવામા ંઆવ ેછે 
આંક-એ. 
 
મજુંરી નોંિ સબ પ્િોટ/િે-
આઉટ રજી. આંક-એ.-૧. 

(ર) પ્િાન રીન્યઅુિ પ્રોસસે :-    
        અત્રથેી અપાયિ બાિંકામ પરવાનગી પ્િાનમા ંએક વર્ષની 
મયાષદામા ંપ્િાન રીન્યઅુિની મજુંરી વધમુા ંવધ ુ૩-વખત આપવામા ં
આવ ેછે. 
રીન્યઅુિ ફી વસિુાત ધવગત  :-- 
રીન્યઅુિ મજુંરીના ફોમષની ધવગત :-- 

આંક-૧૦ 
જી.ડી.સી.આર.-ર૦૧૭  
ટેબિ ન.ં૩.૧ 

જી.ડી.સી.આર.-ર૦૧૭  
ટેબિ ન.ં૩.૭.ર 

          અરજદાર શ્રી દ્વારા આવેિી અરજી, મજુંર ફાઈિે સામિે 
રાખી એકાઉન્ટન્ટશ્રી દ્વારા આસી. ટાઉન પ્િાનરશ્રી સમક્ષ રજુ કરી 
રીન્યઅુિપ ેપાત્ર િશ ેતો ધનયત નમનુામા ંજાવક રજીસ્ટર 
નબંર/તારીખ નોંિી તનેી નકિ અરજદારશ્રીન ેતથા નકિ મળુ 
ફાઈિ ેરાખવામા ંઆવ ેછે. 

  

(૩) ભોગવટા પરવાનગી કામગીરી :-     
ધવકાસ પરવાનગી મજુબ સ્થાનીકે બાિંકામ પણુષ કરી, 
•  ધનયત નમનુામા ંભોગવટા પરવાનગી અરજી 
•  ટેક્ષ એરીયા પત્રક (ર નકિ) 
•  ધવકાસ પરવાનગી ખરી નકિ / ઝરેોક્ષ 
•  આરંભપ્રમાણ પત્ર ખરી નકિ / ઝરેોક્ષ 
•  પ્િાનની ખરી નકિ / ઝરેોક્ષ 
•  ડે્રનજે એન.ઓ.સી. (ડે્રનજે િાગ ુિોય ત્યા)ં 
•  ફાયર એન.ઓ.સી. (સી-જી.ડી.સી.આર.-ર૦૧૭ શડેયિુ-ર, 
પાટષ-૧ મજુબ) 
•  િીફટ એન.ઓ.સી. 
  એમ. ટી. રીપોટષ 

આંક-૧૧ 

આંક-૧ર  

  

  

  

 

કમ્પ્િી ઈનવડષ   રજી. આંક- 
છ 
 

          અરજી ઉપરોકત ધવગત સાથ ેઈનવડષ કિાકષ શ્રી  મારફત ે
મળુ મજુંરી  પામિે  ફાઈિ સાથે મ.ઈ.શ્રી/અ.મ.ઈ.શ્રી પાસે રજુ કરે 
છે. 

   

          મ.ઈ.શ્રી/અ.મ.ઈ.શ્રી સ્થળ તપાસ કરી જરૂરી નોટીંગ સિ 
એ.ટી.પી.શ્રી ન ેરજુ કરે છે. 
•  ડવિેીંગ-૧ તથા ડવિેીંગ-રના હકસ્સામા ંએ.ટી.પી.શ્રી 
મજુંરી / ના-મજુંરી ના ધનણષય રજુ કરે છે. 
 ડવિેીંગ-૧ તથા ડવિેીંગ-ર ધસવાયના હકસ્સામા ંએ.ટી.પી.શ્રી ની 

નોંિ અન્વય ેટી.પી.ઓ.શ્રી  ધનણષય કરે છે. 

  
પ્િાન   ઈનવડષ  રજી. આંક-
બ મા ંનોંિ કરવામા ંઆવ ે
છે. 
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મજુંરી પામિે હકસ્સામા ંભોગવટા પરવાનગી ચાર્જ રૂા.પ/- વસિુાત 
કિાકષશ્રી  દ્વારા વસિુી એ.ટી.પી.શ્રી દ્વારા ભોગવટા પરવાનગી ઈસ્ય ુ
કરવામા ંઆવ ેછે.   

ફોમષ ન.ં૧૪  

(૪) લબન અધિકૃત બાિંકામ / ફરીયાદ / મજુંરીથી ધનયમ ધવરૂધ્િ 
બાિંકામ / મજુંરી વગર બાિંકામ 
          સ્થળ તપાસ / વોડષ ફેરણી / ફરીયાદ ના આિારે તપાસ 
ધવ. અન્વય ેમ.ઈ.શ્રી/અ.મ.ઈ.શ્રી ન ેઉપરોકત ધવગત પકૈી કોઈપણ 
પ્રકારે ધનયમ ધવરૂધ્િ  બાિંકામ જણાય  તો અિગ  ફાઈિ થી  
એ.ટી.પી.શ્રી  ને રીપોટષ કરી નોટીસ િી જી.પી.એમ.સી. એકટ ની 
કિમ-ર૬૦ (૧) / ર૬૭ અન્વયે નોટીસ તથા મનાઈ હુકમ દ્વારા કામ 
સ્થગીત કરાવ ેછે. તથા  આવા હકસ્સામા ંસ્થળ સ્થીતી / આસામીની 
રજુઆત ધ્યાન ે િઈ ધનયમાનસુાર લબન  અધિકૃતતા અંગે  
એ.ટી.પી.શ્રી  / ટી.પી.ઓ.શ્રી મારફત ે મ્ય.ુકધમ. ન ે લબન અધિકૃત  
બાિંકામ દુર કરવા રીપોટષસ આપે છે.  
 જરૂરી  આદેશ   મજુબ   બાિંકામ દુર  કરવાની  
કાયષવાિી આદેશ મજુબ િાથ િરવામા ંઆવ ેછે. નોટીસ/મનાઈ હુકમ 
જાવક રજીસ્ટર નમનુો 

નોટીસ મનાઈ    હુકમ  
આંક-૧૩  
  
 

ટી પી આવક /  જાવક    
ફાઈિ રજી.  આંક -બી.૧ 
  
 
આંક- જે. 

(પ) સરકારી પત્રો / પરુક માિીતી / પ્રત્યતુર :-    
          સરકાર શ્રી  દ્વારા  પત્રો અંગે  કાયષવાિી મ્ય.ુ કધમ.શ્રી / 
ટા.પ્િા.ઓ.શ્રી / એ.ટી.પી.શ્રી ના આદેશ તથા સચુના મજુબ 
કરવામા ંઆવ ેછે. 
          જેની પત્રો ઈનવડષની નોંિ ---  
  તથા ફાઈિ આવક/જાવક રજીસ્ટરે થાય છે. 

 

સરકારી ઈનવડષ રજીસ્ટડષ  
આંક-કે. 
 
ટી.પી. આવક/જાવક બી.૧ / 

બી. ફાઈિ મવુમને્ટ 
(૬) િીગિ મટેર :-    
          કાનનુી દાવા ધવ. ટા. પ્િા. ઓહફસર ના માગષદશષન િઠેળ 
કરવામા ંઆવ ેછે. જેની આવક જાવક પત્રોની ધવગત િીગિ મટેર 
રજીસ્ટરમા ંનોંિવામા ંઆવે છે. 

 િીગિ રજીસ્ટર આંક- એિ. 

(૭) િાઈસન્સ ઈસ્ય ુકરવા કાયષવાિી :-     
આહકિટેતટ, એન્જીનીયર દ્વારા િાયકાત અન્વયે જરૂરી ડોકયમુને્ટ સાથ ે
www.rmc.gov.in વબેસાઈટ પર િાયસન્સ પોટષિમા ંઅરજી આવતા 
મ.ઈ.શ્રી/અ.મ.ઈ.શ્રી દ્વારા ચકાસણી કરી આસી. ટાઉન પ્િાનરશ્રીને 
મોકિવામા ંઆવ ેછે. આસી. ટાઉન પ્િાનરશ્રીના અલભપ્રાયન ે
આિીન ધનયમાનસુાર ફી વસિુી આપવામા ંઆવે છે. 

 

  

(અ) જેમા ંિાયસન્સ ફી જી.ડી.સી.આર. મજુબ વસિુવામા ંઆવ ેછે.  આંક -એમ. 

(બ) િાયસન્સ અંગે નોંિ િાયસન્સ રજીસ્ટરમા ંકરવામા ંઆવ ેછે.  આંક -એન. 
(ક) િાયસન્સ નમનુો 
 મદુત પણુષ થય ેિાયસન્સ રીન્ય ુપ્રહક્રયા િાથ િરવામા ંઆવ ેછે. 

 
આંક -ઓ. 
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ટાઉન પ્િાનીંગ અમિીકરણ શાખા 
 
(૧)  સરકાર  શ્રી  દ્વારા  તૈયાર કરી રા.મ્ય.ુકો.  ને અમિીકરણ અથે સોંપાયેિ સ્કીમ નુ ંઅમિીકરણ કાયષવાિી :- 

 સરકાર શ્રી દ્વારા ટાઉન પ્િાનીંગ સ્કીમની 
તૈયાર ( ડ્રાફટ / પ્રારંભીક / અંતીમ ) થયે સ્કીમમા ં
દશાષવ્યાવ્યા મજુબ :- 

  
 

 મળુખડંના  માિીકને  ફાળવેિ  અંધતમખડંના   
કબજા  સોંપવા  (કબજા ફેરફાર રોજકામ દ્વારા) 

કબજા ફેરફાર  
રોજકામ રજીસ્ટર નમનુો  અમિ આંક-૧ 

 

 રા.મ્ય.ુકો. ને મળવાપાત્ર અનામત પ્િોટના કબજા 
િેવા 

અનામત પ્િોટ  રજીસ્ટર નમનુો અમિ 
આંક-ર 

 

 સ્કીમ અન્વયે રસ્તા કપાત ની જમીન ખલુ્િી ન 
િોય તો, ખલુ્િી કરાવી, કબજો   મેળવવો 

  
 

બેટરમેન્ટ િેવીની વસિુાત કરવી બેટરમેન્ટિેવી   વસિુાત રજી.  અમિ 
આંક-૩  

 

 ધનયત િતેનુા અનામત પ્િોટની વખતો વખત 
િરરાજી કરવી અથવા  સબંધંિત   િતે ુઅન્વયે 
સાવષજનીક ટ્રસ્ટ ને કધમ. શ્રી દ્વારા દરખાસ્ત 
મોકિાવી સ્ટે.ક.  તથા  જ.બો. મા ંમજુંરી મેળવી 
અનામત પ્િોટની  વિેંચાણી કરવી. 

િરરાજી આવક રજીસ્ટર  
અમિ આંક-૪ 

 

 નવી ટી.પી. સ્કીમો બનાવવી    
 વતષમાન અમિીકરણ પામતી સ્કીમો મા ંસરકાર 

શ્રી ને જરૂરી વેરીએશન કરવા અંગે સચુનો 
ધનયમાનસુાર પાઠવવા 

  
 

 ટી.પી. સ્કીમમા ંમાિીકી િરાવતા ંઅરજદારોને 
ટીપ્પણ, પાટષ  પ્િાન, ''એફ'' ફોમષની પ્રમાલણત 
નકિો આપવી (િોરણ સર ફી વસિુીને) 

''એેફ'' ફોમષ  નમનુો અમિ આંક-પ, 
ટીપ્પણનો નમનુો આંક-૬  

 સ્કીમ અમિીકરણ અન્વયેની કોટષ  મેટર હદવાની 
દાવા ધવ. ની કાયષવાિી કરવી 

િીગિ રજીસ્ટર નમનુો   અમિ આંક-૭ 
 

 
 
 


