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(નોટરાઇઝ કરાવેલું પરંતુ સટેેપ પેપર રપર ન ન) 
અનિધકૃત િવકાસ િનયિમત કરવા માટે માિલકે / કબજદેારે કરવાની અર�.  

અર� મુકરર સતાિધકારીને મોમામાં મોમી તારીર : ..../..../૨૦૧૩ સુધીમાં મળી જવી �ઇશે.  
 
�િત,  
મુખય કારોબારી અિધકારી / ેયુનીસીપલ કમીીરરી  
શનેરી િવકાસ સતામંમળ / ેયુનીસીપલ કોપપરેશન,  
 
 

નંુ / અમે આથી, આ સાથેના સંબંિધત પલાન / લાઇન સકેે મડ ો્ોસમાં વ  ંવયા �માંેના 
અનઅિધકૃત િવકાસને િનયમીત કરવા માટે અર� કર  ંુ / કરીએ  ીએ.  

 
૧ માિલકનંુ નામ / માિલકોના નામ   

 
 માિલકનંુ સરનામું / માિલકોના સરનામા   

(સીટી સવ�ની જમીનો માટે િમલકત 
ર�સટડરમાંથી લીધેલા રતારા, મનેસૂલી જમીન 
માટે ન� પતકમાંથી લીધેલા રતારા અથવા 
યથા�સંો, ર�સટડર કરેલા વેેાં રતની 
ઇનમેેસ (સૂિે) ની નકલ જવેા દસતાવે� 
પુરાવા �મવા) 

 

૨ કબ� ધરાવનારનંુ નામ / કબ� ધરાવનારના 
નામ  

 
 
 
 
 

 કબ� ધરાવનારનંુ સરનામું / કબ� 
ધરાવનારના સરનામા 

 
 
 
 
 
 

૩ તા.૨૮/૦૩/૨૦૧૧ પનેલા િમલકતનો કબ� 
ધરાવેલ  ે તે બાબતેના આધાર પુરાવા  
(જ ેનકલ રજુ કરેલ નોય તયાં રર કરવું)  

(૧) સથાિનક સતામંમળનંુ િમલકત વેરાનંુ િબલ  
(૨) ઇલેિેટડસીટી બીલ 
(૩) ટેલીફોન િબલ 
(૪) રેશન કામ   
(૫) અનય  
 
 

ફોમ  – ર 
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૪ �ી નેઠળની જમીન બીનરેતી થયેલ  ે   
(� ના, તો તેના પુરાવા �મવા) 

ના / ના 

૫ �ી નેઠળના બાંધકામની નયાત સથીતી દશા વતા 
તમામ બાજુનાં ફોટો�ાફસ િબમેલ  ે?  
 
સથળની િવોતો સનનો સવ�માંીત કરેલ 
બાંધકામનો પલાન િબમેલ  ે. 
 
 

ના / ના  
 
 
ના / ના 

૬ �ી નેઠળના બાંધકામની િવોત   
 ક. બાંધકામનંુ લોકેશન  

(જ ેલાોુ પમતુ નોય તે ભરવું) 
 
 
 

મોજ ેોામ : _________________________ 
રે.સવ� / બલોક નંબર : __________________ 
ટી.પી.સકીમ નં / નામ : __________________ 
ફા.પલોટ નં. _________________________ 
સબ પલોટ નંબર : _____________________ 
મકાનનો નંબર : ______________________ 
 

 ર. બાંધકામનો �કાર  
(જ ેલાોુ પમતુ નોય તેના પર રર કરવું અને તેનંુ 

ટંુકમા વ  ંન લરવુ)ં  

(સવતંત યુિનટ / ટેનામેનટ / લો-રાઇઝ / નાઇ રાઇઝ 
/ અનય.) 
 
 
 
 
 

 ો.  બાંધકામના એકમની કૂલ સંખયા  
 

 
 
 
 

 ઘ. (૧) અર� કરેલ બાંધકામના યુિનટનંુ 
        કેતફળ.  
    (ર) બાંધકામનંુ કૂલ કેતફળ 
 

............................. (ેો.મી.) 
 
................................ (ેો.મી.) 
 
 

 ે. બાંધકામનો રપયોો   
(જ ેલાોુ પમતુ નોય તેના પર રર કરવું અને તેનંુ 

ટંુકમા વ  ંન લરવુ)ં 

(રનેંાંક / વાંીજય / ઔધોોીક / શૈકંીક / 
પબલીક પરપઝ / અનય) 
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   (૧) અર� કરેલ બાંધકામનો માળ 
   (ર) બાંધકામના કૂલ માળની સંખયા  
   

 
 
 
 
 

૭ સવાલવાળા બાંધકામનો પલાન મંજૂર થયેલ  ે?  
(� ના, તો તેના પુરાવા �મવા) 

ના / ના 

 મંજુરીની િવોત  
 
 
 

નુકમ નંબર : _________________________ 
તારીર : ____________________________ 
મંજૂર કરનાર સંસથાનંુ નામ : ________________ 
_________________________________  
પલોટનો િવસતાર (ેો.મીટર) : ______________ 
એકમની સંખયા. : _____________________ 
 

૮ સવાલવાળા બાંધકામની વપરાશ પરવાનોી 
મેળવેલ  ે?  
(� ના, તો તેના પુરાવા �મવા) 
 

ના / ના 

 વપરાશ પરવાનોીની િવોત  
 
 
 

નુકમ નંબર : _________________________ 
તારીર : ____________________________  
મંજૂર કરનાર સંસથાનંુ નામ : ________________ 
_________________________________  
__________________________________ 
પલોટનો િવસતાર (ેો.મીટર) : _______________ 
એકમની સંખયા. : ______________________ 
 
 
 

૯ (ક) સથળે િનયત ધોરં અનુસાર જરરી પાિક ો 
વયવસથા ધરાવો  ો?   
 
(ર) � ના, તો રૂટતા પાિક�ોનંુ કેતફળ  
 
(ો) નાલની સથળ / બાંધકામની પાિક�ો 
વયવસથા સાથે સંતુત  ો?  

ના / ના   
 
 
....................... ેો.મી. 
 
ના / ના 

૧૦ (ક) સથળે જરરી સેનેટરી િવિયક સુિવધા 
ધરાવો  ો?   
 
(ર) નાલ નયાત સેનેટરી સુિવધા સાથે સંતુત 
 ો?  

ના / ના  
 
ના / ના 
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૧૧ સદરનુ બાંધકામને ઓ.એન.�.સી. 
પાઇપલાઇન (બ�ેસ તરફ ૧૨ મી.) 
ઓ.એન.�.સી. વેલ (૯૦ મી.) રેલવેલાઇન 
(નદથી ૩૦ મી.), ધોરીમાો થી િબલમ્ો કંટડ ોલ 
લાઇન (સેનટડનલ લાઇનથી વધુમાં વધુ ૭પ મી. 
સુધી, િનયમનુસાર લાોુ પમતું નોય તે) માં 
આવે  ે કે કેમ?  

ના / ના 

 
 

 િનયમ ૧૧ (૩) �માંે જરરી િવોતો:  
(ક) નંુ / અમો આથી નીેેની બાબતોના સંબંધમાં ના-વાંધા �માંપતો / મંજૂરીઓ રજૂ કર 
 ંુ.  

૧. _____________________________________________________ 

૨. _____________________________________________________ 

 

૩. _____________________________________________________ 

 (ર) નંુ / અમો નીેેની બાબતોના સંબંધમાં ના-વાંધા �માંપતો / મંજૂરીઓ 

મોમામાં મોમંુ તારીર : ............................. પનેલા રજૂ કરીશ: 

૧. _____________________________________________________ 

૨. _____________________________________________________ 

૩. _____________________________________________________ 

 એકરાર : નંુ / અમો આથી, �માંીત કર / કરીએ  ીએ અને �નેર કરં / કરીએ 

 ીએ કે,  

(ક) જ ેજમીન રપર મારી િમલકત આવેલી  ે તે જમીન કલમ-૮ ની પેટા કલમ-(૧) નેઠળ 
આવરી લેવામાં આવેલ નથી તેમજ મારી / અમારી િમલકત પર સરકાર અથવા સંબંિધત 
સતાલમંમળની કોઇ લેંી રકમ ેૂકવવાપાત નથી.  તેમ  તાં ભિવષય માં આવી કોઇપં 
રકમ ેૂકવવાની થશે તો તે ભરપાઇ કરવાની અમારી જવાબદારી રનેશે.  

(ર) નાલની બાંધકામની સટડકેર સટેબીલીટી સંતોિકારક  ે તથા તે અંોેની સઘળી જવાબદારી 
અમો િસવકારીએ  ીએ અને તે માટે સથાસિનક સતાતો/ સતા મંમળની કોઇ જવાબદારી રનેશે 
નન્ તે અમો સવીએકારીએ  ીએ. 

(ો) નંુ / અમો જ ેભાો માટે અનિધકૃત િવકાસને િનયિમત કરાવવામાંોુ  ંુ / માંોીએ  ીએ, તે 
ભાોના લાઇન સટડકેર / પલાન તથા ફોટો�ાફસ મ  / અમો રજૂ કરેલ  ે.  

(ઘ)  જ ેભાોને િનયિમત કરાવવા માટેની મ  રજૂઆત કરી નથી, તે ભાો નંુ મારી રીતે તોમી 
પમાવીશ.  
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(ે) નાલની બાંધકામની પાિક�ો વયવસથા તથા સેનેટરી િવિયક સુિવધા સંતોિકારક  ે તથા તે 
અંોેની સઘળી જવાબદારી અમો િસવકારીએ  ીએ. 
( ) નંુ નીેે સની કરનાર 

______________________________________________, ર�સટડર 

થયેલ / અિધકૃત આિક ટેેટ / એિનજિનયર, આથી �માંીત કર  ંુ કે, સદરનંુ અનિધકૃત 

િવકાસ માટેનો પલાન તૈયાર કરતી વરતે, મ  / અમે સથળનંુ િનરીકં કરેલ  ે અને 

ત�નુસાર પલાન તૈયાર કરવામાં આવેલ  ે. 

        (નાઇરાઇઝમ, સપેશીયલ સટડકેર તથા સંપૂં  કોમશકયલ િબલમ્ો નોય તો જ)  
(જ) અર�માં રજૂ કરેલી મા નતી અને તે સાથે રજૂ કરેલા દસતાવે� મારી / અમારી સંપૂ  ં �ં 

અનુસાર સાેા  ે. નંુ / અમો એ બાબતથી પં વાકેફ  ંુ /  ીએ કે � તે રોટા જંાય તો 
તે અંોે ફોજદારી કાય વાની થઇ શકશે અને તદનુસાર પોલાં લઇ શકાશે.   

 
તારીર :       તારીર :  
 
 
આ ક ટેેટ / એન�િનયરનંુ નામ અને સની  અરજદાર / માિલકનંુ નામ અને સ ન   
સરનામું / ફોન નંબર.      સરનામું / ફોન નંબર.  
(નાઇરાઇઝમ, સપેશીયલ સટડકેર તથા -  
સંપૂ  ં કોમશકયલ િબલમ્ો નોય તો જ) 
 
 
 
 
 
 
 

નોટરીનો િસ�ો (સટેેપ) અને સની. 
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• અરજદારે અર� સાથે રજુ કરેલ, પુરાવા તથા નકશા તેની સામે રર કરવુ.ં  

૧. એક કરતા વધુ અનિધકૃત િવકાસ ધરાવતા મકાન માટે, દરેક માિલક / કબ� ધરાવનારે દરેક 

અનિધકૃત િવકાસ માટે અલો અર� કરવાની રનેશે. 

૨. સમુેીત સતામંમળ તરફથી િવકાસ / વપરાશ પરવાનોી મેળવેલ નોય તો તેના લે-આરટ / 

િબલમીો પલાન / પરવાનોી પતની �માંીત નકલ.  

૩. નાઇરાઇઝ / સંપૂ  ં વાિંજય �કારના બાંધકામ / રાસ �કારનાં બાંધકામ અથ� નમૂના-ઘ-૧ માં 

સટડકેર  મઝાઇનરનંુ સટેબીલીટી �માંપત.  

૪. નમૂના-ઘ-૨ અને ઘ-૩ ભરેલી િવોતો સાથે �મવા.  

૫. િમલકત વેરાની માંોંા નોટીસ / ેુકવંી અંોેની પનોેની નકલ.  

૬. �ી નેઠળના બાંધકામ માટે સોસાયટીનંુ ના-વાંધા �માંપત / સોસાયટીની સંમિત/ ોુજરાત  

નારસ્ો બોમ ની  જમીન નોય તો તેની સંમિત વોેરે જરરીયાત નોય તો તેના પુરાવા.  

૭. િનયમ ૧૧ ના પેટા િનયમ (૩) નેઠળ જરરી ના-વાંધા �માંપત / મંજૂરી.  

૮. �ી નેઠળના બાંધકામ દશા વતા ફોટો�ાફસ. (ેારે બાજુના)  

૯. બાંધકામની નાલની સથળ િસથતી દશા વતો �માંીત લાઇન સનેે / પલાન  


