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પ્રેઝન્ટેળનભાં આલયી રેલામેર ભુદાઓ
•

અધધધનમભ તથા તે તેના ધનમભોની ભુખ્મ જોગલાઇઓ

•

આ અધધધનમભ કમાયથી અભરભાં અને કોને રાગુ ડળે?

•

ળુ ધનમભફધ્ધ થઇ ળકળે અને ળુ નશી થઇ ળકળે ?

•

ભુકયય વત્તાધધકાયી અને તેઓએ કયલાની થતી કામયલાશી

•

આગ વરાભતી ભાટે ના ગરા

•

ાર્કય ગની વુધલધા ભાટે વભ્મોની વધભધતની યચના

•

અીર અંગેની જોગલાઇ તથા બધલષ્મભાં અનઅધધકૃ ત ફાંધકાભ અટકાલલા ભાટે ના વાલચેતીના ગરા

•

કરભ-૧૩ની જોગલાઇ ભુજફ આંતયભાખાકીમ વલરત ધલકાવ બંડો

•

૨૦૦૧ના અધધધનમભ અને શારના અધધધનમભ લચ્ચેનો તપાલત અને વંકરન

•

ફાંધકાભ ધનમભફધ્ધ કયલા અંગે પીની ગણતયીઓ
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કમાયથી અભરભાં અને કોને રાગુ ડળે ?
• આ અધધધનમભ યાજમ વયકાય દ્વાયા તા.૨૦.૦૨.૨૦૧૨થી અભરભાં રાલલાભાં આલેર છે .
• કોને રાગુ ડળે?
– તા.૨૮.૦૩.૨૦૧૧ શે રાના ફાંધકાભો ધનમભફધ્ધ થઇ ળકળે.
– ગુજયાત યાજમની તભાભ ૮ ભશાનગયાધરકાઓ
– તભાભ ૧૯ યધચત ળશે યી/ધલસ્તાય ધલકાવ વત્તાભંડો

– તભાભ ભુકયય કયામેર ૧૧૧ ધલસ્તાય ધલકાવ વત્તાભંડો

• જે ફીનઅધધકૃ ત ફાંધકાભો ભાટે નોટીવ કે શુકભ જાયી કયલાભાં આલેર શોમ અથલા તો તે દુય કયલા
કે તોડી ાડલા ભાટે ધનણયમ રેલામેર શોમ તે ફાફતોએ, આ ધાયો અભરભાં આલેર શોઇ,
આગની કામયલાશી અન્મ શુકભો ન થામ ત્માં વુધી ભોકુ પ યાખલાની યશે ળે.
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ળુ ધનમભફધ્ધ થઇ ળકળે નહી?
નીચે જણાલેર જભીનોભાં થમેર ધલકાવ કાભ ધનમભફધ્ધ થઇ ળકળે નશં.
•

વયકાયી, સ્થાધનક વત્તાભંડ અથલા કામદાકીમ જોગલાઇઓ શે ઠ યચામેર વંસ્થાની જભીનો

•

વયકાયી, સ્થાધનક વત્તાભંડ અથલા કામદાકીમ જોગલાઇઓ શે ઠ યચામેર વંસ્થાની જભીનો દ્દાયા ચોકકવ શે તુ ભાટે વંાદન કયામેર

જભીનો
•

ધલકાવ નકળાભાં અથલા નગય યચના મોજનાભાં વુચલેર યસ્તાભાં અથલા જાશે ય યસ્તાભાં આલતી જભીનો

•

ધલકાવ નકળાભાં વુચલેર અનાભત અથલા નગય યચના મોજનાની રૂઇએ વભુધચત વત્તાભંડને ભુકયય કયે ર જભીનો

•

કરભ.૯ શે ઠ ધનમભફધ્ધ કયે ર ન શોમ તેલી જભીનો

•

ઓબ્નોધિમવ અને શે ઝાઙય વ ઔધોધગક ધલકાવના શે તુ ભાટે ધનમત કયામેર ધલસ્તાય

•

પામય વેપટીના કામદા ભુજફ વુવંગત ન શોમ તેલો અનધધકૃ ત ધલકાવ

•

વાભાન્મ ધલકાવ ધનમંત્રણ ધલધનમભો ભુજફ સ્ટર કચયર સ્ટે ફીરીટી ની જરૂયીમાત જલાતી ન શોમ,તેલો અનધધકૃ ત ધલકાવ
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ળુ ધનમભફધ્ધ થઇ ળકળે નહી?
•

અનધધકૃ ત ધલકાવ, ધનમભફધ્ધ થઇ ળકળે નશં. જેલા કે ,
– જમાં ભલાાત્ર એપ.એવ.આઇ.૧.૦ થી ઓછી શોમ તેલા યીસ્ટર ીકટે ડ ઝોનનો વભાલેળ થામ છે .
– જે ર્કસ્વાઓભાં યસ્તાનો એપ્રોચ ન ભતો શોમ એટરે કે , યસ્તાની શોાઇ જી.ડી.વી.આય. ની જોગલાઇ ભુજફ યસ્તાની

રંફાઇના પ્રભાણભાં જલાતી ન શોમ, તેભ છતાં આલા ર્કસ્વાભાં ધનમભ-૧૧(૪) ભુજફ અનધધકૃ ત ધલકાવ, ધનમભફધ્ધ થઇ
ળકળે.
– ઓબ્નોકવીમવ અને શે ઝાડયવ ઔધૌધગક ઝોનભાં ભલાાત્ર ન શોઇ તેલા ઉમોગો,

– ભલાાત્ર શોમ તે ધવલામના કોઇણ ઝોનભાં આલતા શે ઝાડયવ તથા ઓબ્નોર્કળમવ પ્રકાયના શે તુ લાા ઉમોગો
– નાટમ અને ધવનેભા ગૃશો, ઓડીટોયીમભ, એર્કઝફીળન શોર, ભેયેજ શોર, સ્કે ટીગયંગ, ધજમ્નેળીમા, સ્ટે ડીમા, ડાન્વ શોર,
કરફ, જાશે ય જનતા ભાટે ભાગય, શલાઇ અને દયીમાઇ લાશન વ્મલશાય ભાટે ના સ્ટે ળનો ભાટે ના ઉમોગભાં રેલાતી શોમ તેલી
ઇભાયતોભાં, ાર્કય ગના ધનમભોનું ઉલ્રઘન થતું શળે તો, કોઇણ પ્રકાયનો અનઅધધકૃ ત ધલકાવ ધનમભફધ્ધ કયી ળકાળે નશં.
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ળુ ધનમભફધ્ધ થઇ ળકળે નહી?
– શે ઝાડવય ધફલ્ડંગ અથલા તેના બાગ ભાટે જેનો ઉમોગ,
• યે ડીમોએર્કટલ તત્લના ઉત્ાદન, શે યપે ય અથલા પ્રક્રીમા ભાટે અથલા તીવ્ર જલલ્નળીર અથલા ધલસ્પોટક દાથો
અને/અથલા ઝડથી વગી ઉઠે તેલી ેદાળો અથલા ઝેયી લામુઓ અથલા ધલસ્પોટક દાથોના વંગ્રશ ભાટે થતો શોમ,

• ધાતુઓને કાટ રગાડે , અત્મંત ગુંગાભ કયે તેલા આલ્કરી, એવીડ અથલા અન્મ પ્રલાશી , લામુ અથલા યવામણો કે
જેભાં ધુભાડા અધન જલાા ેદા થામ અને ધલસ્પોટક ધભશ્રણ અથલા કે જેનાથી અન્મ દાથોનુ યજકણોભાં ધલબાજન
ઝડથી વગી ઉઠે તેલા દાથોના વંગ્રશ ભાટે થતો શોમ,

– સ્ભળાન, કબ્રસ્તાન, દપનાલલા ભાટે ની જમાઓભાં કયે ર ફાંધકાભ
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ળુ ધનમભફધ્ધ થઇ ળકળે નહી?
• ભુકયય વત્તાધધકાયી દ્વાયા નીચે જણાલેર જોગલાઇઓ વાથે વુવંગત ન શોઇ તેલા ર્કસ્વાઓભાં અનઅધધકૃ ત
ધલકાવ ધનમભફધ્ધ થઇ ળકળે નશં
– યાજમ વયકાય અને ંચામતના લગીકૃ ત યસ્તાઓ ઉય આલતી અને યાજમ વયકાયના ઠયાલથી ફાંધકાભ
યે ા અને ધનમંત્રણ યે ાથી ધનમંત્રણ થતા ફાંધકાભો
– જેનો લયાળનો શકક ેટરોરીમભ ાઇ રાઇન્વ (જભીન લયાળી શકક વંાદન) એકટ,૧૯૬ય શે ઠ

વંાદન થમેર શોમ
– ઇન્ડીમર ઓઇર, ભાઇન્વ યે મુરેળન ૧૯૩૩ ની જોગલાઇઓ શે ઠ તેર અને કુ દયતી ગેવ આમોગ દ્વાયા
સ્થાધત તેરના કુ લાઓની રાગુની જભીનોભાં ધનમંધત્રત ધલકાવ
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ળુ ધનમભફધ્ધ થઇ ળકળે નહી?
– ઇન્ડીમન ઇરેકટર ીવીટી રૂલ્વ, ૧૯૫૬ ની જોગલાઇઓ શે ઠ સ્થામેર ાલય કંનીની ગ્રીડ રાઇનથી
રાગુભાં ધનમંધત્રત ધલકાવ,
– નાગયીક ઉડ્ડમન ભંત્રારમ, બાયત વયકાય દ્વાયા એયોટય ની પનેરભાં ધનમંધત્રત ધલકાવ,
– યે લ્લે ઓથોયીટી દ્વાયા થમેર સ્થામી શુકભો /વુચનાઓ ભુજફ ધનમંધત્રત યે લ્લે શદની નજીકનો ધલકાવ,
– વંફંધધત કામદા શે ઠ વંયધિત અને વાચલલાાત્ર સ્ભાયકની રાગુભાં થમેર ધલકાવ

– કોસ્ટર યે મુરેળન ઝોનની ભાગયદધળયકા ભુજફની જોગલાઇઓ વાથે વુવંગત ન શોમ તેલો ધનમંધત્રત ધલકાવ
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ભુકયય સત્તાધધકાયી
• અધધધનમભ ની કરભ-૩ની જોગલાઇ ભુજફ યાજમ વયકાય દ્વાયા ભુકયય વત્તાધધકાયી તયીકે ની ધનભણુંક કયામેર છે .
ક્રભ

ધલસ્તાય

ભુકયય વત્તાધધકાયી

૧

ભશાનગયાધરકા ધલસ્તાય ભાટે

વંફંધધત મ્મુધન.કધભ.શ્રી

૨

ળશે યી ધલકાવ વત્તાભંડો ભાટે

વંફંધધત ભુખ્મ કાયોફાયી અધધકાયીશ્રી

૩

યધચત ધલસ્તાય ધલકાવ વત્તાભંડ ભાટે

વંફંધધત ભુખ્મ કાયોફાયી અધધકાયીશ્રી

૪

ભુકયય કયામેર ધલસ્તાય ધલકાવ વત્તાભંડો ભાટે

વંફંધધત ભુખ્મ અધધકાયીશ્રી , નગયાધરકા

૫

ભુકયય કયામેર ધલસ્તાય ધલકાવ વત્તાભંડો ભાટે
(ગ્રાભંચામત)

વંફંધધત ળાખા કચેયીના લડા, નગય આમોજન અને
ભુલ્માંકન ખાતું
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ગુજયાત અનઅધધકૃ ત ધલકાસ ધનમફધ્ધ કયલા
અંગેના ધનમભો ૨૦૧૨
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ભુકયય વત્તાધધકાયીએ પ્રધવધધ્ધ ભાટે કયલાની થતી કામયલાશી
(ધનમભ-૩)
• ભુકયય વત્તાધધકાયીએ તેના ધલકાવ ધલસ્તાયભાં, અધધધનમભ અભરભાં આવ્મેથી
અધધધનમભ ના ઉદેળો જાશે યજનતાને વભજાલલી વબાનતા રાલલા જાશે યજનતાને આ

કામદાનો રાબ રેલા ભાટે જાણકાયી આલા દૈધનક લતયભાન ત્રોભાં નોટીવ
આલાની યશે ળે. ચોાનીમાનું ધલતયણ કયલાભાં આલળે અને ધલજાણું ભાધ્મભ

અથલા શોર્ડયગ/ફેનય દ્વાયા તેભજ ળેયીએ ળેયીએ જાણ કયળે. (નભુનો પોલ્ડયભાં વાભેર છે .)

11

ભુકયય વત્તાધધકાયીએ પ્રધવધધ્ધ ભાટે કયલાની થતી કામયલાશી
(ધનમભ-૩)
ભુકયય વત્તાધધકાયીએ જાશે ય જનતાને જણાલલાની ધલગતો
• અયજી કયલાની ધ્ધધત, અયજી કયલાનો વભમગાો
• ભુકયય વત્તાધધકાયી દ્વાયા નંધામેર આકીટે કટ, ઇજનેય, સ્ટર કચયર ડીઝાઇનય તથા તેભની
જલાફદાયીઓ
• વાભાન્મ ધલકાવ ધલધનમંત્રણોની ભશત્લની જોગલાઇઓ, જને ા દ્વાયા જાશે યજનતા જાણી ળકે કે
તેભની ઇભાયતભાં કે ટરુ ધનમભ ધલરૂધ્ધનું ફાંધકાભ થમેર છે .
• ભાધરક અથલા કબ્જદે ાય દ્વાયા અનઅધધકૃ ત ફાંધકાભ ધનમભફધ્ધ કયલાની કામયલાશીભાં ધનષ્પ

જામ તો, થનાય ધળિાત્ભક કામયલાશીની જાણકાયી
12

વભમભમાયદા
• તા.૨૦.૦૨.૨૦૧૨ની તાયીખથી ૬ ભાવભાં અયજદાય અયજી કયી ળકળે.
• અયજી ભળ્યાની તાયીખથી ધનર્દયષ્ટ વત્તાધધકાયીએ ૧૮ ભાવભાં અયજી વંદબે ધનમભફધ્ધ કયલા કે
ઇનકાય કયલાનો શુકભ કયલાનો યશે ળે.

• જો કે ધનર્દયષ્ટ વત્તાધધકાયીએ ધનમભફધ્ધ કયલાના શુકભ કયતા શે રા જે તે અયજદાયને
ધનમભફધ્ધ કયલા અંગેની પી બયલા ભાટે નો શુકભ કયળે અને તે શુકભ ભળ્યેથી ૩૦ ર્દલવભાં પી

જભાં કયાલલાની યશે ળે અને ત્માય ફાદ જ વત્તાભંડ ધનમભફધ્ધનો શુકભ કયી ળકળે.
• દયે ક અયજીનો વત્તાભંડે ૧૮ ભાવભાં ધનકાર કયલાનો યશે ળે અને જે ર્કસ્વાભાં ધનમભફધ્ધ

કયલાનો ઇનકાય કયલાનો થતો શોમ તેલા ર્કસ્વાભાં કાયણો દળાયલી શુકભ કયલાનો યશે ળે.
2/27/2012
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અયજી કયલાની ધ્ધધત તથા વભમભમાયદા
વત્તાભંડ દ્વાયા પોભય-એ-૧/૨ ભાં નોટીવ
આલાની યશે ળે.

ભેર નોટીવની તાયીખથી ૧-ભાવભાં જભીન
ભારીક/કબ્જેદાયે ધનમત પોભયભાં જલાફ કયલાનો
યશે ળે.

જભીન ભારીક/કબ્જેદાય જાતે
અયજી કયી ળકળે. તેલા
ર્કસ્વાભાં અયજદાયે ધનમત
પોભયભાં

૬ ભાવભાં
કામયલાશી
ુણય
કયલાની
યશે ળે.

વત્તાભંડ ભેર અયજીઓ વંદબે વત્તાભંડે જરૂયી સ્ક્રુટીની
અંગેની આગની કામયલાશી કયલાની યશે ળે.
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અયજી કયલાની ધ્ધધત તથા વભમભમાયદા

૧૮ ભાવ
અથલા
લધાયે ર
વભમભમાયદા

2/27/2012
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અનઅધધકૃ ત ફાંધકાભ ધનમભફધ્ધ કયલા ભાટે કયલાની થતી અયજી અને નકળા તૈમાય
કયલા ફાફત. (ધનમભ-૪)
• કોઇણ ભારીક અથલા કબ્જેદાય અનઅધધકૃ ત ફાંધકાભ ધનમભફધ્ધ કયલા ઇચ્છુક શોમ તો તેણે ધનમત પોભય
ભુજફની નોટયાઈઝડ અયજી અથલા જલાફ વાથે નીચેની ધલગતો ધફડાણ કયલાની યશે ળે.
• વીટી વલેની જભીન ભાટે ોયટી યજીસ્ટયનો ઉતાયાનો બાગ અથલા ભશે વુરી જભીનો ભાટે ૭/૧યનો ઉતાયો

અથલા નંધામેર અધધકૃ ત દસ્તાલેજની નકર જે ર્કસ્વો રાગુ ડે તે ભુજફ
• આખયી ખંડ અથલા યે લન્મુ વલે નંફય અથલા વીટી વલે નંફય ભુજફના ભંજુય રે-આઉટ પ્રાનની પ્રભાધણત
નકર
• રૂ.૧૦૦/-ના નોન-જમુડીળીમર સ્ટે મ્ ેય ઉય ધનમત પોભય ભુજફનું ફાંશેધયી ત્રક (પોભય ડી-૩)
• ૧:૨૦૦ થી ઓછા નશી તેલા ભાના નકળાઓભાં, શમાત ફાંધકાભો સ્ષ્ટ યીતે નીચે ભુજફ દળાયલલા,

• અધધધનમભ ની કરભ-૯ શે ઠ જભીન ધનમભફધ્ધ કયલા અયજી કયલાભાં આલેર શોમ તો, તેની નકર
2/27/2012
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અનઅધધકૃ ત ફાંધકાભ અન્લમેના ધનમત પોભય
ાદ્વકિગ અને સેનેટયી વ્મલસ્થાનું
ઉલ્રઘન ન થમેર હોમ તેલા
દ્વકસ્સાભાં

પકત ાદ્વકિગ અને સેનેટયી વ્મલસ્થા
અથલા તો ાદ્વકિગ અને સેનેટયી સહીતના
ઉલ્રઘન થમેર હોમ તેલા દ્વકસ્સાભાં

ભારીક

કબ્જેદાય

ભારીક

કબ્જેદાય

નોટીસ

A-1

A-1

A-2

A-2

નોટીસનો જલાફ/અયજી

B-1-A

B-2-A

B-1-B

B-2-B

ધનમભફધ્ધ કયલા ભાટે બયલાની
થતી પી અંગેનો હુકભ

C-1

C-1

C-2

C-2

ધનમભફધ્ધ કયલા ભાટે નો હુકભ

E

ધનમભફધ્ધ ન કયલા ભાટે નો હુકભ

F

નંધ : (૧) અયજી સાથેના જોડલાના થતાં ધફડાણો D-1, D-2,D-3
(ય) જે દ્વકસ્સાભાં સી-૨ ભુજફ હુકભ ન થામ તો C-3 ભુજફ હુકભ કયલાનો યહે ળે.

અનઅધધકૃ ત ફાંધકાભ ધનમભફધ્ધ કયલા ભાટે કયલાની થતી
અયજી અને નકળા તૈમાય કયલા ફાફત.
•

ાર્કય ગની જમા, પ્રલેળ એટરે કે યસ્તા યથી ફાંધકાભ વુધી અથલા ફાંધકાભો વુધી અથલા યસ્તાથી ફાંધકાભ ભાટે ની જભીનથી વુધી, જભીનનું
ફ્રન્ટે જ, ભાજીન, યસ્તાની અથલા યસ્તાઓની શોાઇ, કોઇ ણ બૌધતક યીફો જેલા લૃિો, કુ લાઓ, ગટયો, ઓ.એન.જી.વી. કુ લા અને
ાઇરાઇન, શાઇ ટે ન્ળન રાઇન, યે લ્લે રાઇન, શમાત યસ્તા યે ા અથલા ટી.ી./ડી.ી.યસ્તા યે ા અથલા ફોમ્ફે અધધધનમભ શે ઠ જાશે ય કયામેર
જાશે ય યસ્તાઓ જેલી ફાફતોનો વભાલેળ કયી,

•

૧:૫૦૦ થી ઓછા નશી તેલા સ્કે રનો કી-પ્રાન

•

આલા નકળાઓભાં જભીન તથા ફાંધકાભનું િેત્રપ દળાયલતું ત્રક, ાર્કય ગની જમા, અને ભાના પ્રત્મેક નકળા જેભાં દયે ક ભાના સ્ષ્ટ ભાો,
ફાંધકાભના દયે ક બાગો અને ઉમોગ, ર્દલાર અને સ્રેફની જાડાઇ,ફાંધકાભની ઉંચાઇ, ઓયડાની અને ફાંધકાભના અન્મ બાગની ઉંચાઇ ફાફતોનો

વભાલેળ કયલો.
•

આલા નકળાઓભાં ુયી ાડલાભાં આલતી અથલા ુયી ાડલાભાં આલનાય આયોમવ્મલસ્થા વંફંધધત વુધલધાની ધલગતોનો ણ વભાલેળ કયી
દળાયલલી.

•

એરીલેળન અને વીડી દળાયલતું ઓછાભાં ઓછું કોઇ એક વેકળન કે જેભાં દયે ક ભાના રેલર દળાયલેર શોમ,

•

પામય વેપટીની વુધલધાઓનો દળાયલતો નકળો.

•

ભારીક અથલા કબ્જેદાય દ્વાયા, નંધામેર અથલા અધધકૃ ત આકીટે કટ અથલા ઇજનેય ાવે નકળા તૈમાય કયાલલાના યશે ળે.
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અનધધકૃ ત ધલકાસ ધનમભફધ્ધ કયલા અંગેની અનાલલાની થતી ધ્ધધત
(ાદ્વકિગ તથા આયોગ્મ વ્મલસ્થાની સુધલધાનું ઉલ્રંઘન ન કયામેર હોમ તેલા દ્વકસ્સા)
•

ભુકયય વત્તાધધકાયી દ્વાયા અનઅધધકૃ ત ધલકાવ કયનાય ભાધરક અથલા કબ્જેદાયને અધધધનમભ અભરભાં આવ્માના છ ભર્શનાની અંદય કે લધાયે ર
વભમભમાયદાભાં, કરભ ૫ ની ેટા કરભ-૨ શે ઠ ધનમત પોભય ભુજફ જરૂયી ધલગતો અને દસ્તાલેજો નોટીવ ભળ્યાના એક ભશીનાની વભમભમાયદાભાં
યજુ કયલા નોટીવ આલાની યશે ળે.

•

ભારીક અથલા કબ્જેદાયએ નોટીવ ફજેથી અનુક્રભે ધનમત પોભય ભુજફની ધલગતો તથા દસ્તાલેજો વશ ધનમત પોભય ભાં વંુણય ધલગતો બયીને જલાફ

યજુ કયલાનો યશે ળે.
•

અધધધનમભ અભરભાં આવ્માના છ ભર્શના કે લધાયે ર વભમભમાયદાભાં,કોઇ ભાધરક કે કબ્જેદાય, સ્લમંણે, ધનમત પોભય ભુજફની ધલગતો તથા
દસ્તાલેજો વશ વંુણય ધલગતો બયીને જલાફ યજુ કયલાનો યશે ળે.

•

ભુકયય વત્તાધધકાયીને જલાફ અથલા અયજી પ્રાપ્ત થમેથી આ ફાફતે જરૂય જણામે જરૂયી તાવ કયી, જો ધલકાવ ધનમભફધ્ધ કયલા મોમ
જણામ તો ધનમત પોભયભાં ભાધરક અથલા કબ્જેદાયને અનઅધધકૃ ત ધલકાવ ધનમભફધ્ધ કયલા ભાટે ની પી બયલા ભાટે નો શુકભ કયળે.

•

ભુકયય વત્તાધધકાયીએ અયજી ભળ્યાના અથલા નોટીવના અનુવંધાને જલાફ ભળ્યાની તાયીખથી ૧૮ ભાવભાં આલી અયજીનો ધનકાર કયલાનો
યશે ળે.

•

કરભ.૯ શે ઠ આલતા અનધધકૃ ત ધલકાવના ર્કસ્વાભાં, જમાં વુધી વલારલાી જભીન ધનમભફધ્ધ કયલા ભાટે નો શુકભ કયલાભાં આલે નશં ત્માં વુધી
ભુકયય વત્તાધધકાયી કોઇ શુકભ કયળે નશં.
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અનધધકૃ ત ધલકાસ ધનમભફધ્ધ કયલા અંગેની અનાલલાની થતી ધ્ધધત
(૧) પકત ાદ્વકિગના દ્વકસ્સાભાં અથલા (૨) ાદ્વકિગ તથા આયોગ્મ વ્મલસ્થાની
સુધલધાનું ઉલ્રંઘન કયામેર હોમ તેલા દ્વકસ્સા)
•

ભુકયય વત્તાધધકાયી દ્વાયા અનઅઅધધકૃ ત ધલકાવ કયનાય જભીન ભાધરક અથલા ઉબોકતાને અધધધનમભ અભરભાં આવ્માના છ
ભર્શનાની અંદય કે લધાયે ર વભમભમાયદાભાં, કરભ  ની ેટા કરભ-૨ શે ઠ ધનમત પોભય ભુજફની ધલગતો જરૂયી ધલગતો અને દસ્તાલેજો
નોટીવ ભળ્યાના એક ભશીનાની વભમભમાયદાભાં યજુ કયલા નોટીવ આલાની યશે ળે.

•

ભાધરકને અથલા કબ્જેદાયને નોટીવ ફજેથી, ધનમત પોભય ભુજફની ધલગતો ધલગતો તથા દસ્તાલેજો વશ જલાફ યજુ કયલાના યશે ળે.

•

અધધધનમભ અભરભાં આવ્માના છ ભર્શના કે લધાયે ર વભમભમાયદાભાં,કોઇ ભાધરક કે કબ્જેદાય, સ્લમંણે, ધનમત પોભય ભુજફની ધલગતો
તથા દસ્તાલેજો વશ જલાફ યજુ કયલાના યશે ળ.ે

•

ભુકયય વત્તાધધકાયીને જલાફ અથલા અયજી પ્રાપ્ત થમેથી આ ફાફતે જરૂય જણામે જરૂયી તાવ કયી, જો ધલકાવ ધનમભફધ્ધ કયલા

મોમ જણામ તો ધનમત પોભય ભાં ભાધરક અથલા કબ્જેદાયને અનઅધધકૃ ત ધલકાવ ધનમભફધ્ધ કયલા ભાટે ની પી બયલા ભાટે નો શુકભ કયળે.
•

ભુકયય વત્તાધધકાયીએ અયજી ભળ્યાના અથલા નોટીવના અનુવંધાને જલાફ ભળ્યાની તાયીખથી ૧૮ ભાવભાં આલી અયજીનો ધનકાર
કયલાનો યશે ળ.ે

•

કરભ.૯ શે ઠ આલતા અનધધકૃ ત ધલકાવના ર્કસ્વાભાં, જમાં વુધી વલારલાી જભીન ધનમભફધ્ધ કયલા ભાટે નો શુકભ કયલાભાં આલે નશં
ત્માં વુધી ભુકયય વત્તાધધકાયી કોઇ શુકભ કયળે નશં.
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ાદ્વકિગની સુધલધા ુયી ાડી ન ળકામ તેલા દ્વકસ્સાભાં
અનાલલાની થતી ધ્ધધત
• ભુકયય વત્તાધધકાયી દ્વાયા તે ભારીક અથલા કબ્જેદાય દ્વાયા અનધધકૃ ત ધલકાવ કાભભાં જરૂયી ાર્કય ગ ૂરૂ ાડી
ળકામ તેભ ન શોઇ, અનઅધધકૃ ત ધલકાવ ધનમભફધ્ધ કયી ળકામ તેભ નથી, તેલો અધબપ્રામ થામ, ત્માયે ધનર્દયષ્ટ
વત્તાભંડે ધનમત પોભયભાં શુકભ કયી, આલી વુધલધા વુધલધા ૫૦૦ભી.ની ત્રીજીમાભાં મથામોમ જમાએ શુકભ
કમાયના છ ભાવભાં, ૂયી ાડલા જણાલળે.
• ઉ૫ય ભુજફ કયે ર શુકભ અન્લમે, ધનમત વભમભમાયદા, ભાધરક કે કબ્જેદાયે ાર્કય ગની વુધલધા ૂયી ાડલાની યશે ળે

તથા ભુકયય વત્તાધધકાયીને, આલી ાર્કય ગ વુધલધા ૂયી ાડલા ભાટે ના પ્રોટની ભાશીતી વાથેનો ૂતયતા અશે લાર
ાઠલલાનો યશે ળે.
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ાદ્વકિગની સુધલધા ુયી ાડી ન ળકામ તેલા દ્વકસ્સાભાં
અનાલલાની થતી ધ્ધધત
•

જે ર્કસ્વાભાં ભાધરક કે કબ્જેદાય દ્વાયા, આલી ાર્કય ગની વુધલધા વંુણય યીતે કે આંધળક યીતે ુયી ાડી ળકામ તેભ નથી. તે
ર્કસ્વાભાં, તેના દ્વાયા ાર્કય ગની વુધલધા, ુયી ાડલા ફાફતે જરૂયી આધાય ુયાલા, દસ્તાલેજો વશ, કયલાભાં આલેર
ગંબીયતા ૂલયકના પ્રમત્નોની મથાથયતા ુયલાય કયતો અશે લાર ભુકયય વત્તાધધકાયીને ુયો ાડલાનો યશે ળે .

•

આલો અશે લાર ભળ્યેથી ભુકયય વત્તાધધકાયીએ આ ફાફતે યચામેર વધભધતને, તે ભોકરી આલાનો યશે ળે. આ વધભધત
દ્વાયા જરૂયી કામયલાશી શાથ ધયી, મોમ ધલકલ્ અથલા ધલકલ્ો ભુકયય વત્તાધધકાયીને વુચલલાના યશે ળે. અને તે ધ્માને રઇ

ભુકયય વત્તાધધકાયીને જે મોમ જણામ તે ભાટે , ભારીક અથલા કબ્જેદાય દ્વાયા કયલાની થતી કામયલાશી છ ભાવથી લધુ નશી
તેલી ધનમત વભમભમાયદાભાં ુણય કયલા શુકભ કયળે.
•

અશે લાર ભળ્યેથી અથલા ુતયતા કયે ર શોલાનું જણામા ફાદ, જે રાગુ ડે તે, ભુકયય વત્તાધધકાયી ને અન્મ અનઅધધકૃ ત

ધલકાવ અન્મ ફાફતોએ ધનમભફધ્ધ કયી ળકામ તેભ છે . તેલો અધબપ્રામ થામ ત્માયે , ભારીક અથલા કબ્જેદાયને
અનઅધધકૃ ત ધલકાવ ધનમભ ફધ્ધ કયલા ફાફતે પીની ચુકલણી કયલા ધનમત પોભય ભુજફનો શુકભ કયળે.
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આયોગ્મ વ્મલસ્થાની સુધલધા ુયી ાડી ન ળકામ તેલા
દ્વકસ્સાભાં અનાલલાની થતી ધ્ધધત
• અયજદાયશ્રીના ભેર જલાફથી ભુકયય વત્તાધધકાયીને એલું જણામ કે , વાભાન્મ ધલકાવ
ધનમંત્રણ ધલધનમભો ભુજફની સ્લચ્છતા વંફંધધત વુધલધા ુયી ાડી ન ળકલાને કાયણે
અનઅધધકૃ ત ધલકાવ ધનમભફધ્ધ કયી ળકામ તેભ નથી. ત્માયે ભુકયય વત્તાધધકાયી ભારીક
અથલા ઉબોકતાને જે રાગુ ડે તે શમાત આયોમ વ્મલસ્થા વુધલધાભાં, ૬૦ ર્દલવની
વભમભમાયદાભાં, જરૂયી વુધાયા-લધાયા અથલા નલીનીકયણ કયલા જણાલળે.
• ુતયતા અશે લાર ભળ્યેથી ભુકયય વત્તાધધકાયીએ અન્મ ફાફતોએ અનઅધધકૃ ત ધલકાવ
ધનમભફધ્ધ કયી ળકામ તેલો અધબપ્રામ થામ ત્માયે ભારીક અથલા કબ્જેદાયને અનઅધધકૃ ત

ધલકાવ ધનમભફધ્ધ કયલા ફાફતે પી ની ચુકલણી કયલા ધનમત પોભય ભુજફનો શુકભ કયળે.
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આગ સરાભતી ભાટેના ગરા
• ભુકયય વત્તાધધકાયીએ, અનઅધધકૃ ત ધલકાવ ધનમભફધ્ધ કયલા ફાફતે ધનમત પોભય ભુજફનો શુકભ
કયતા શે રા, અધધધનમભ ની કરભ-૮ની ેટા કરભ-૩ની જોગલાઇઓ ધ્માને રેલાની યશે ળે અને તે
ભુજફ, જરૂય જણામ તો, ભુખ્મ પામય અધધકાયી વાથે યાભળય કયી જરૂયી તાવ કયી ભારીક
અથલા કબ્જેદાયને, આગ વરાભતી ફાફતે મોમ ગરા રેલા વુચલળે અને ભારીક અથલા
કબ્જેદાય દ્વાયા આલા રીધેર ગરાની ુતયતા કમાય ફાદ, આ ફાફતે પ્રભાણત્ર આળે અને
આલું પ્રભાણત્ર આપ્મા ફાદ ભુકયય વત્તાધધકાયીને, અન્મ ફાફતોએ, અનઅધધકૃ ત ધલકાવ
ધનમફધ્ધ કયી ળકામ, તેલો અધબપ્રામ થામ ત્માયે ધનમભફધ્ધ કયલા અથલા ુતયતા ન થમેથી

ધનમભફધ્ધ કયલાની ના ાડલાનો ધનમત પોભય ભુજફનો શુકભ કયળે.
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ધનમભફધ્ધ કયલા અથલા ધનમભફધ્ધ કયલાની ના
ાડલાનો હુકભ
• ભુકયય વત્તાધધકાયીએ, અયજીની તાયીખથી અથલા અયજદાયશ્રીના
જલાફથી ૧૮ ભાવથી લધુ ન શોઇ, તેલા વભમગાાભાં અનઅધધકૃ ત
ફાંધકાભ ધનમભફધ્ધ કયલાનો, ધનમત પોભય ભુજફનો શુકભ કયળે અને જો
અનધધકૃ ત ધલકાવ ધનમભફધ્ધ કયી ળકામ તેભ નથી, તેલો અધબપ્રામ થામ
ત્માયે ધનમભફધ્ધ કયલાની ના ાડલાનો ધનમત પોભય ભુજફનો શુકભ કયળે.
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ાદ્વકિગની સુધલધા ભાટે સભ્મોની સધભધતની યચના
(કરભ-૧૦ની ેટા કરભ-(૧) ભુજફ
• યાજમની તભાભ ભહાનગયાધરકાઓ ભાટે , તથા
• યચામેર ળહે યી/ધલસ્તાય ધલકાસ સત્તાભંડો ભાટે , (જમાં ભહાનગયાધરકા ધલસ્તાયનો સભાલેળ થામ છે .)



૧

નામફ મ્મુધનધસર કધભળનયશ્રી

અધ્મક્ષ

૨

ભુખ્મ કાયોફાયી અધધકાયીશ્રી અથલા તેઓના પ્રધતધનધધશ્રી

સભ્મ

૩

જીલ્રા કરેકટયશ્રી અથલા તેઓના પ્રધતધનધધશ્રી

સભ્મ

૪

ભુખ્મ નગય ધનમોજકશ્રી અથલા તેઓના પ્રધતધનધધશ્રી

સભ્મ

૫

સીટી ઇજનેયશ્રી

સભ્મ

૬

સધભતીના અધ્મક્ષશ્રી િાયા ધનમત કયામ તેલા ળહે યી આમોજન અથલા લાહન વ્મહાય આમોજન અંગેના ધનષ્ણાંત સભ્મ

સધભતીના અધ્મક્ષશ્રી િાયા, ભહાનગયાધરકાના નગય આમોજન ળાખાના, જે વ્મદ્વકતને નકકી કયે તે વ્મદ્વકત, આ
સધભતીના સધચલ તયીકે યહે ળે.
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ાદ્વકિગની સુધલધા ભાટે સભ્મોની સધભધતની યચના
• ગુજયાત નગય યચના અને ળહે યી ધલકાસ અધધધનમભ -૧૯૭૬ની જોગલાઇ પ્રભાણે યચામેર ધલસ્તાય ધલકાસ
સત્તાભંડો ભાટે (જમા ભહાનગયાધરકા ધલસ્તાય નથી.)
૧

નગય આમોજન અને ભુલ્માંકન ખાતાની સંફંધધત પ્રાદેળીક કચેયીના પ્રલય નગય ધનમોજકશ્રી

અધ્મક્ષ

૨

ભુખ્મ કાયોફાયી અધધકાયીશ્રી

સભ્મ

૩

જીલ્રા કરેકટયશ્રી અથલા તેઓના પ્રધતધનધધશ્રી

સભ્મ

• સધભતીના અધ્મક્ષશ્રી િાયા, સંફંધધત ધલસ્તાય ધલકાસ સત્તાભંડના, જે વ્મદ્વકતને ધનભણુંક આલાભાં આલે તે
વ્મદ્વકત, આ સધભતીના સધચલ તયીકે યહે ળે.
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ાદ્વકિગની સુધલધા ભાટે સભ્મોની સધભધતની યચના
• ગુજયાત નગય યચના અને ળહે યી ધલકાસ અધધધનમભ -૧૯૭૬ની જોગલાઇ પ્રભાણે ભુકયય કયે ર તભાભ ધલસ્તાય
ધલકાસ સત્તાભંડો ભાટે ,
૧

નગય આમોજન અને ભુલ્માંકન ખાતાની સંફંધધત પ્રાદેળીક કચેયીના પ્રલય નગય ધનમોજકશ્રી

અધ્મક્ષ

૨

ભુખ્મ અધધકાયીશ્રી

સભ્મ

૩

સંફંધધત પ્રાદેળીક ધલસ્તાયના ભાભરતદાય

સભ્મ

• સંફંધધત પ્રાદેળીક ધલસ્તાયની સંફંધધત ળાખા કચેયીના નગય ધનમોજક અથલા જુ ધનમય નગય ધનમોજક જે રાગુ ડે
તે, તે સધભતીના સધચલ તયીકે કામિલાહી કયળે
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અીર અંગેની જોગલાઇ
• ભુકયય વત્તાધધકાયીના કોઇણ શુકભની તાયીખથી ૬૦ ર્દલવની અંદય અયજદાય અીર અધધકાયી
વભિ રૂ. ૧૦૦ બયીને અીર કયી ળકળે.
• અયજદાયશ્રી દ્વાયા આલી અીર કયતા શે રા, તેભના દ્વાયા આ કામદા શે ઠ બયલાની થતી પીની
૫૦ % યકભ ભુકયય વત્તાધધકાયીને ડીોઝીટ ેટે જભા કયાલલાની યશે ળે.
• અીર અધધકાયીનો ધનણયમ આખયી ગણાળે.
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આંતયભાખાકીમ વલરત ધલકાવ બંડો
• અનધધકૃ ત ફાંધકાભ ધનમભફધ્ધ કયલા અંગેની કામયલાશી દયમ્માન ભતી તભાભ
પ્રકાયની પી થી એકત્ર થતી યકભ આંતયભાખાકીમ વલતર ધલકાવ બંડો

તયીકે યખાળે અને તેનો ર્શવાફ અરામદા એકાઉન્ટભાં યાખલાનો યશે ળે.
• આંતયભાખાકીમ વલરત ધલકાવ બંડોના વયકાય નકકી કયે તેટરા ટકા

યકભનો ઉમોગ ાર્કય ગ અને ાર્કય ગને રગતી વુધલધાઓ ભાટે કયલાનો યશે ળે.
આ બંડોની અન્મ યકભનો ઉમોગ આંતયભાખાકીમ વલરતો વુવજજ

કયલા, વુધાયલા અને નલી વલરતો ઉબી કયલા ભાટે કયી ળકાળે.
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ઉત્ન્ન થતી જલાફદાયીઓ
• કોઇણ ભારીક અથલા કબ્જેદાય, અનધધકૃ ત ફાંધકાભ ધનમભફધ્ધ કયલા ફાફતે, અનધધકૃ ત ફાંધકાભભભાં કોઇણ
પે યપાય, વુધાયા-લધાયા કે ઉભેયો કયલાભાં આલતો શોમ, ત્માયે આલા ફાંધકાભથી કોઇણ અંદયના અથલા
આજુ ફાજુ ના ધલસ્તાયને કોઇણ પ્રકાયની શાની અથલા ઇજા અથલા નુકળાન ભાટે એક ભાત્ર અને વંુણય યીતે

જલાફદાય યશે ળે અને આ ફાફતોએ ભુકયય વત્તાધધકાયીની કોઇ જ જલાફદાયી ઘડી ળકાળે નશં.
• અનધધકૃ ત ફાંધકાભ ધનમભફધ્ધ કયલા ભાટે યજુ કયે ર કોઇણ ધલધાન, દસ્તાલેજ, સ્ટર કચયર યીોટય , સ્ટર કચયર
ડર ોઇંગની ધસ્લકૃ તીથી આ દસ્તાલેજોને ભાન્મતા પ્રાપ્ત થળે નશં. ભારીક અથલા કબ્જેદાય, ઇજનેય અથલા આકીટે કટ
અને સ્ટર કચયર ડીઝાઇનય તેભની કોઇણ જલાફદાયીઓભાંથી વંફંધધત કામદા શે ઠ ુયી કયલાની થતી
જલાફદાયીઓ અને વાભાન્મ ધલકાવ ધનમંત્રણ ધલધનમભોભાં વુચવ્મા ભુજફની જલાફદાયીઓભાંથી છટકી ળકળે નશં.
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બધલષ્મભાં યાખલાની થતી તકે દાયી
• અધધધનમભની કરભ-૧૬ (૩) ભુજફ, જે તે ભશાનગયાધરકા/
વત્તાભંડ/ નગયાધરકાની શદભાં આલતા ધલસ્તાયોના અરગ-અરગ
બાગો ભાટે જે તે વત્તાધધકાયી અનઅધધકૃ ત ધલકાવને અટકાલલા ભાટે
જરૂયી વ્મલસ્થા કયળે અને જો કોઇ અનઅધધકૃ ત ફાંધકાભ થળે તો
વંફંધધત અધધકાયી/કભયચાયી, ડે લરોયની જલાફદાયી જે તે વત્તાધધકાયી

નકકી કયળે અને મોમ ગરા રેળે.
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૨૦૦૧ના અધધધનમભ અને હારના અધધધનમભ લચ્ચેનો તપાલત
અ.નં.
૧

૨૦૦૧ નો અધધધનમભની જોગલાઇઓ

૨૦૧૧ના અધધધનમભ ની જોગલાઇઓ

ભાત્ર  ળહે યી ધલકાસ સત્તાભંડ ધલસ્તાયને રાગુ ગુજયાત યાજમની તભાભ ભહાનગયાધરકાઓ અને ગુજયાત નગય
ાડલાભાં આલેર.

યચના અને ળહે યી ધલકાસ અધધધનમભ-૧૯૭૬ની જોગલાઇ પ્રભાણે

યચામેર તભાભ ળહે યી/ધલસ્તાય ધલકાસ સત્તાભંડોને રાગુ ડળે.
૨

સત્તાભંડ િાયા જેને નોટીસ આલાભાં આલેર તે સત્તાભંડ િાયા જેને નોટીસ આલાભાં આલેર તે અનધધકૃ ત ધલકાસ
અનધધકૃ ત ધલકાસ ધનમભફધ્ધ થઇ ળકે .

ધનમભફધ્ધ થઇ ળકે .

તદ્ઉયાંત ભાધરક/કફજેદાય િાયા જાતે કયલાભાં આલેર અયજી ણ
ધ્માને રેલાની યહે ળ.ે
૩

અનધધકૃ ત

ધલકાસ

ધનમભફધ્ધ

કયલા

ભાટે અનધધકૃ ત ધલકાસ ધનમભફધ્ધ કયલા ભાટે તા.ય૮-૦૩-૨૦૧૧ ના યોજ

અધધધનમભભાં નકકી કયલાભાં આલેર પીનુ ધોયણ અભરી જત્રં ીના (જુ ની જત્રં ી) દયે પીનુ ધોયણ લસુર કયલાની જોગલાઇ
લસુર કયલાની જોગલાઇ હતી.
2/27/2012
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૨૦૦૧ના અધધધનમભ અને હારના અધધધનમભ લચ્ચેનો તપાલત
અ.નં.
૪

૨૦૦૧ નો અધધધનમભની જોગલાઇઓ

૨૦૧૧ના અધધધનમભ ની જોગલાઇઓ

જે દ્વકસ્સાભાં ભાધરકી હકક પ્રસ્થાધત થતો ન હતો, અધધધનમભ ની કરભ-૯ની જોગલાઇઓભાં ઉલ્રેખ કમાિ ભુજફની
એટરે કે ભહે સુરી ગુચ હોમ તેલા દ્વકસ્સાભાં અનધધકૃ ત ધલગતોએ સયકાયશ્રીના ભહે સુર ધલબાગ િાયા ધનમત કયામેર મોજના
ધલકાસ ધનમભફધ્ધ કયી ળકાતો ન હતો.

અનુસાય સંફંધીત જીલ્રા કરેકટયશ્રીની ભંજુયી ભેવ્મા ફાદ
અનધધકૃ ત ધલકાસ ધનમભફધ્ધ કયલાની જોગલાઇ કયે ર છે .
ફીનખેતી ન થમેર જભીનોભાં થમેર અનઅધધકૃ ત ધલકાસ ણ
ધનમભફધ્ધ થઇ ળકળે.

૫

ાદ્વકિગની જોગલાઇના ઉલ્રંધનના દ્વકસ્સાભાં ભાત્ર ાદ્વકિગની જોગલાઇના ઉલ્રંધનના દ્વકસ્સાભાં ભાત્ર ૦૦ ભી.ની

૦૦ ભી.ની ધત્રજમાભાં લૈકધલ્ક /લધાયાનુ ાદ્વકિગ ધત્રજમાભાં લૈકધલ્ક /લધાયાનુ ાદ્વકિગ ૂયી ાડલાની જોગલાઇને
ૂયી ાડલાની જોગલાઇ કયલાભાં આલેર.

ફદરે આલા દ્વકસ્સાભાં ધનમત કયે ર સધભતીની બરાભણો આધાયીત
ાદ્વકિગની જોગલાઇ ભાન્મ યાખલાની જોગલાઇ કયે ર છે .
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વને.૨૦૦૧ના કામદા વાથેનું વંકરન
• વને.૨૦૦૧ના કામદાભાં અામેર તભાભ નોટીવો અન્લમે ણ આ અધધધનમભ શે ઠ ધનણયમો
રેલાના યશે ળે.
• અગાઉના કામદા શે ઠ બયામેર યકભો વંદબે ધનમભફધ્ધ કયલાભાં આલેર ન શોમ તો તેલી યકભને

ડીોઝીટ તયીકે ગણી આ અધધધનમભ શે ઠ ધનર્દયષ્ટ વત્તાધધકાયી દ્વાયા બયલાની થતી પીના શુકભ
વાભે ભજયે આલાની યશે ળે.
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ધનમભફધ્ધની કયલા અંગેની પીના
ધોયણો અને ગણતયીઓ
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ધનમભફધ્ધની કયલા અંગેની પીના ધોયણો
• કોઇણ ફાંધકાભ ભાટે તા.૨૮.૦૩.૨૦૧૧ના યોજની જત્રં ીના દયો રાગુ થળે.
• બોમતીમા ય કયલાભાં આલેર લધાયાના ફાંધકાભ ભાટે
• યશે ણાંકનો ઉમોગ શોમ તો, જત્રં ીના ૩ ટકા
• લાધણજમના ઉમોગ ભાટે લધાયાનું ફાંધકાભ કયલાભાં આલેર શોમ તો, જત્રં ીના ૬૦ ટકા

• અન્મ કોઇણ ભા યનું (ફેઝભેન્ટ વશીત) ફાંધકાભ જેભાં ફાલ્કની/ચોક ધલ. કલય કયલાભાં
આલેર શોમ તેલા ફાંધકાભ ભાટે ,
• યશે ણાંકનો ઉમોગ શોમ તો, જત્રં ીના ૨૦ ટકા
• લાધણજમના ઉમોગ ભાટે લધાયાનું ફાંધકાભ કયલાભાં આલેર શોમ તો, જત્રં ીના ૪૦ ટકા
2/27/2012
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ધનમભફધ્ધ કયલા અંગેની પીના ધોયણો
• કોઇણ ફાંધકાભ ભાટે તા.૨૮.૦૩.૨૦૧૧ના યોજની જત્રં ીના દયો રાગુ
થળે.
• ભંજુય અથલા ભલાાત્ર ઉંચાઇથી લધાયાની ઉંચાઇ ભાટે જત્રં ીના ૧૦ ટકા

• કોભન પ્રોટભાં થમેર ફાંધકાભો ભાટે , જત્રં ીના ૧૦૦ ટકા
• લયાળ પે ય (ઉમોગભાં પે યપાય) ભાટે , જત્રં ીના ૪૦ ટકા

2/27/2012
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ધનમભફધ્ધની કયલા અંગેની પીના ધોયણો
• જે પ્રકયણોભાં અગાઉ ભંજુયી રેલાભાં આલેર નશોમ તેલા અનઅધધકૃ ત ધલકાવનો જે બાગ
પ્રલતયભાન જી.ડી.વી.આય. ભુજફ ભંજુયીને ાત્ર શોમ તે ભાટે પીના ય ટકા ધોયણે ગણત્રી કયલાની
યશે ળે અને ભંજુયી ાત્ર ન શોમ તેલા બાગ ભાટે નકકી કયે ર પીના દયે ગણતયી કયલાની યશે ળે.
• જે પ્રકયણોભાં અગાઉ ભંજુયી આલાભાં આલેર શોમ તેભાં અનઅધધકૃ ત લીકાવનો જે બાગ
પ્રલતયભાન જી.ડી.વી.આય. ભુજફ ભંજુયી ાત્ર શોમ તે ભાટે પીના ૨૫ ટકા ધોયણે ગણતયી
કયલાની યશે ળે અને ભંજુયી ાત્ર ન શોમ તેલા બાગ ભાટે નકકી કયે ર પીના દયે ગણતયી કયલાની
યશે ળે.

2/27/2012
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ગ્રાઉન્ડ કલયેજની ગણતયી
ફ
ભંજુય થમેર
અથલા
જી.ડી.વી.આય.
ભુજફ ભંજુયીને
ાત્ર ગ્રાઉન્ડ કલયે જ

યસ્તો

અ

અ ના ય ટકા
ભુજફ

2/27/2012

પ્રોટ ફાઉન્ડર ી

અનઅધધકૃ ત
ફાંધકાભ
(યશે ણાંક ભાટે
જત્રં ીના ૩ ટકા )
( અન્મ ભાટે
જત્રં ીના૬૦ ટકા)
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લધાયાની ઉંચાઇની ગણતયી
અ
ફ
ભંજુય થમેર
અથલા
જી.ડી.વી.આય.
ભુજફ ભંજુયીને
ાત્ર ધફલ્ડંગની
ઉંચાઇ

2/27/2012

લધાયાની ઉંચાઇ
જેટરા
ધફલ્ટઅભાં ઉંચઇ
લધી શોમ તે િેત્રપ
ભાટે
જત્રં ીના ૧૦ ટકા
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પી અંગેની ગણતયીનું ઉદાહયણ
ખયે ખય
(િેત્રપ
ચો.ભી.ભાં)

ભંજુય
(િેત્રપ
ચો.ભી.ભાં)

જી.ડી.વી.આય. ભુજફ
ભંજુયીને ાત્ર/યાખલા ાત્ર
(િેત્રપ ચો.ભી.ભાં)

ક્રભ

ધલગત

૧

ગ્રાઉન્ડ કલયે જ

:

૧૦૨૦.૬૦

૧૪૦.૪૪

૧૫૦૮.૨૩

૨

કુ ર ધફલ્ટઅ એયીમા (ગ્રાઉન્ડ
કલયે જ ધવલામ)

:

૨૯૮૬.૮૧

૩૫૩.૫૯

૪૫૨૪.૭૧

:
:
:
:
:

૦.૦૦
૦.૦૦
૨૦૦૦.૦૦
૦.૦૦
૦.૦૦

૦.૦૦
૦.૦૦
૦.૦૦
૦.૦૦
૦.૦૦

૦.૦૦
૦.૦૦
૦.૦૦
૯૦૧.૧૧
૦.૦૦

૩
૪
૫
૬
૭

2/27/2012

ઉચાઇ (ભીટયભાં)
કોભન પ્રોટ
શે તુપેય (યશે ણાંક ભાંથી કોભયળીમર)
ાર્કય ગ
અન્મ
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પી અંગેની ગણતયીનું ઉદાશયણ
ક્રભ
૧
૨
૩
૪
૫

ફાફત
ગ્રાઉન્ડ કલયે જ
કુ ર ધફલ્ટઅ એયીમા (ગ્રાઉન્ડ કલયે જ ધવલામ)
ઉચાઇ
કોભન પ્રોટ
શે તુપેય (યશે ણાંક ભાંથી કોભયળીમર)

યકભ
:
:
:
:
:

૬૬૦૧૨૦.૦૦
૬૫૮૩૦૫.૦૦
૦.૦૦
૦.૦૦
૪૦૦૦૦૦૦૦.૦૦
Refer to Committee as owner is not able to
provide deficit parking in the unauthorised
development or within 500 mtrs distance

૬

ાર્કય ગ

:

૭

અન્મ

:

કુ ર

2/27/2012

૦.૦૦
૫૩૧૮૪૨૫.૦૦
+ the Cost as referred by the Committee
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આબાય
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