ફોમર્– ખ
(નોટરાઇઝ કરાવેલું પરંતુ સ્ટેમ્પપેપર ઉપર ન)
અનિધકૃ ત િવકાસ િનયિમત કરવા માટે માિલકે / કબજદે ારે કરવાની અર�.
અર� મુકરર સત્તાિધકારીને મોડામાં મોડી તારી: ..../..../૨૦૧૩ સુધીમાં મળી જવી �ઇશે.
�િત,
મુખ્ય કારોબારી અિધકારી/ મ્યુનીસીપલ કમી�રશ્
શહે રી િવકાસ સત્તામંડ/ મ્યુનીસીપલ કોપ�રેશ,

હંુ / અમે આથી, આ સાથેના સંબંિધત પ્લાન/ લાઇન સ્કેચ ડ ર્ોઇંગસમાંવણર્વ્યા �મા
અનઅિધકૃ ત િવકાસને િનયમીત કરવા માટે અર� કરૂ છું/ કરીએ છીએ.
૧

૨

માિલકનું નામ / માિલકોના નામ
માિલકનું સરનામું / માિલકોના સરનામા
(સીટી સવ�ની જમીનો માટે િમલકત
ર�સ્ટર્રમાંથી લીધેલા ઉતા, મહે સૂલી જમીન
માટે હ� પત્રકમાંથી લીધેલા ઉતારા અથવ
યથા�સંગ, ર�સ્ટર્ર કરેલા વેચાણ ખતન
ઇન્ડ ેક્(સૂિચ) ની નકલ જેવા દસ્તાવે�
પુરાવા �ડવા)
કબ� ધરાવનારનું નામ / કબ� ધરાવનારના
નામ

કબ� ધરાવનારનું સરનામું / કબ�
ધરાવનારના સરનામા

૩

તા.૨૮/૦૩/૨૦૧૧ પહે લા િમલકતનો કબ�
ધરાવેલ છે તે બાબતેના આધાર પુરાવા
(જે નકલ રજુ કરે લ હોય ત્યાં ખરૂ કરવ)

(૧) સ્થાિનક સત્તામંડળનું િમલકત વેરાનું 
(૨) ઇલેિક્ટર્સીટી બ
(૩) ટે લીફોન િબલ
(૪) રે શન કાડર
(૫) અન્ય
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૪
૫

�� હે ઠ ળની જમીન બીનખેતી થયેલ છે
હા / ના
(� હા, તો તેના પુરાવા �ડવા)
�� હે ઠ ળના બાંધકામની હયાત સ્થીતી દશાર્વત હા / ના
તમામ બાજુ નાં ફોટો�ાફ્સ િબડેલ છ ?
સ્થળની િવગતો સહનો સ્વ�માણીત કરે
બાંધકામનો પ્લાન િબડેલ છ .

૬

�� હે ઠ ળના બાંધકામની િવગત
ક. બાંધકામનું લોકે શન
(જે લાગુ પડતુ હોય તે ભરવું)

હા / ના

મોજે ગામ : _________________________
રે .સવ� / બ્લોક નંબર: __________________
ટી.પી.સ્કીમ નં/ નામ : __________________
ફા.પ્લોટ ન. _________________________
સબ પ્લોટ નંબર: _____________________
મકાનનો નંબર : ______________________

(સ્વતંત્ર યુિ/ ટે નામેન્ટ/ લો-રાઇઝ / હાઇ રાઇઝ
ખ. બાંધકામનો �કાર
(જે લાગુ પડતુ હોય તેના પર ખરૂ કરવું અને તેનું / અન્.)
ટું કમા વણર્ન લખવુ)

ગ. બાંધકામના એકમની કૂ લ સંખ્યા

ઘ. (૧) અર� કરે લ બાંધકામના યુિનટનું
ક્ષેત.
(ર) બાંધકામનું કૂ લ ક્ષેત

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

(રહે ણાંક / વાણીજ્ય/ ઔધોગીક / શૈક્ષણી/
ચ. બાંધકામનો ઉપયોગ
(જે લાગુ પડતુ હોય તેના પર ખરૂ કરવું અને તેનું પબ્લીક પરપઝ/ અન્)
ટું કમા વણર્ન લખવુ)
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છ (૧) અર� કરે લ બાંધકામનો માળ
(ર) બાંધકામના કૂ લ માળની સંખ્યા

૭

૮

૯

૧૦

સવાલવાળા બાંધકામનો પ્લાન મંજૂર થયેલ છ ?
(� હા, તો તેના પુરાવા �ડવા)
મંજુરીની િવગત

હા / ના
હુકમ નંબર : _________________________
તારીખ : ____________________________
મંજૂર કરનાર સંસ્થાનું નામ: ________________
_________________________________
પ્લોટનો િવસ્તા(ચો.મીટર) : ______________
એકમની સંખ્ય. : _____________________

સવાલવાળા બાંધકામની વપરાશ પરવાનગી
મેળવેલ છે ?
(� હા, તો તેના પુરાવા �ડવા)

હા / ના

વપરાશ પરવાનગીની િવગત

હુકમ નંબર : _________________________
તારીખ : ____________________________
મંજૂર કરનાર સંસ્થાનું નામ: ________________
_________________________________
__________________________________
પ્લોટનો િવસ્તા(ચો.મીટર) : _______________
એકમની સંખ્ય. : ______________________

(ક) સ્થળે િનયત ધોરણ અનુસાર જરૂરી પાિકર હા / ના
વ્યવસ્થા ધરાવો ?
(ખ) � ના, તો ખૂટતા પાિક� ગનું ક્ષેત

....................... ચો.મી.

(ગ) હાલની સ્થળ/ બાંધકામની પાિક� ગ
વ્યવસ્થા સાથે સંતુ� ?
(ક) સ્થળે જરૂરી સેનેટરી િવષયક સુિવધ
ધરાવો છો?

હા / ના
હા / ના
હા / ના

(ખ) હાલ હયાત સેનેટરી સુિવધા સાથે સંતુ�
છો?
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૧૧

સદરહુ બાંધકામને ઓ.એન.�.સી.
હા / ના
પાઇપલાઇન (બ�ેસ તરફ ૧૨ મી.)
ઓ.એન.�.સી. વેલ (૯૦ મી.) રે લ ્વેલાઇન
(હદથી ૩૦ મી.), ધોરીમાગર્થી િબલ્ડીંગ કંટર
લાઇન (સેન્ટર્નલ લાઇનથી વધુમાં વધ૭પ મી.
સુધી, િનયમનુસાર લાગુ પડતું હોય તે) માં
આવે છે કે કે મ?

િનયમ ૧૧ (૩) �માણે જરૂરી િવગત:
(ક) હંુ / અમો આથી નીચેની બાબતોના સંબંધમાં ના-વાંધા �માણપત્ર/ મંજૂરીઓ રજૂ કરૂ
છુ ં .
૧. _____________________________________________________
૨. _____________________________________________________

૩. _____________________________________________________
(ખ) હંુ / અમો નીચેની બાબતોના સંબંધમાં ના-વાંધા �માણપત્ર/ મંજૂરીઓ
મોડામાં મોડું તારીખ : ............................. પહે લા રજૂ કરીશ:
૧. _____________________________________________________
૨. _____________________________________________________
૩. _____________________________________________________
એકરાર : હં ુ / અમો આથી, �માણીત કરૂ/ કરીએ છીએ અને �હે ર કરૂં/ કરીએ
છીએ કે ,
(ક) જે જમીન ઉપર મારી િમલકત આવેલી છે તે જમીન કલમ-૮ ની પેટા કલમ-(૧) હે ઠ ળ
આવરી લેવામાં આવેલ નથી તેમજ મારી / અમારી િમલકત પર સરકાર અથવા સંબંિધત
સત્તાલમંડળની કોઇ લેણી રકમ ચૂકવવાપાત્ર. તેમ છતાં ભિવષ્ય માં આવી કોઇપણ
રકમ ચૂકવવાની થશે તો તે ભરપાઇ કરવાની અમારી જવાબદારી રહે શ.ે
(ખ) હાલની બાંધકામની સ્ટર્કચર સ્ટેબીલીટી સંતોષકારક છે તથા તે અંગેની સઘળી જવાબદા
અમો િસ્વકારીએ છીએ અને તે માટે સ્થાસિનક સત્/ સત્તા મંડળની કોઇ જવાબદારી રહેશ
નહીં તે અમો સ્વીએકારીએ છ.
(ગ) હંુ / અમો જે ભાગ માટે અનિધકૃ ત િવકાસને િનયિમત કરાવવામાંગુ છુ ં / માંગીએ છીએ, તે
ભાગના લાઇન સ્ટર્કચ/ પ્લાન તથા ફોટો�ાફ્સમ/ અમો રજૂ કરે લ છે .
(ઘ) જે ભાગને િનયિમત કરાવવા માટે ની મેં રજૂઆત કરી નથ, તે ભાગ હંુ મારી રીતે તોડી
પડાવીશ.
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(ચ) હાલની બાંધકામની પાિક� ગ વ્યવસ્થા તથા સેનેટરી િવષયક સુિવધા સંતોષકારક છે તથા ત
અંગેની સઘળી જવાબદારી અમો િસ્વકારીએ છી.
(છ) હંુ નીચે સહી કરનાર
______________________________________________, ર�સ્ટર્
થયેલ / અિધકૃ ત આિકર્ટેક્/ એિન્જિનય, આથી �માણીત કરૂ છું ક, સદરહંુ અનિધકૃ ત
િવકાસ માટે નો પ્લાન તૈયાર કરતી વખત, મેં/ અમે સ્થળનું િનરીક્ષણ કરેલ છે અ
ત�નુસાર પ્લાન તૈયાર કરવામાં આવેલ છ .
(હાઇરાઇઝડ, સ્પેશીયલ સ્ટર્કચર તથા સંપૂણર્ કોમશ�યલ િબલ્ડીંગ હો)
(જ) અર�માં રજૂ કરે લી મા�હતી અને તે સાથે રજૂ કરે લા દસ્તાવે� મારી/ અમારી સંપૂણર્ �ણ
અનુસાર સાચા છે . હંુ / અમો એ બાબતથી પણ વાકે ફ છુ ં / છીએ કે � તે ખોટા જણાય તો
તે અંગે ફોજદારી કાયર્વાહી થઇ શકશે અને તદનુસાર પગલાં લઇ શકાશ.
તારીખ :

તારીખ :

આ�કર્ટ ેક્/ એન્�િનયરનું નામ અને સહી  અરજદાર/ માિલકનું નામ અને સ�હ
સરનામું / ફોન નંબર. સરનામું / ફોન નંબર.

(હાઇરાઇઝડ, સ્પેશીયલ સ્ટર્કચર તસંપૂણર્ કોમશ�યલ િબલ્ડીંગ હોય ત)

નોટરીનો િસ�ો (સ્ટ ેમ) અને સહી.
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•

અરજદારે અર� સાથે રજુ કરે લ, પુરાવા તથા નકશા તેની સામે ખરૂ કરવુ.

૧. એક કરતા વધુ અનિધકૃ ત િવકાસ ધરાવતા મકાન માટે , દરે ક માિલક / કબ� ધરાવનારે દરે ક
અનિધકૃ ત િવકાસ માટે અલગ અર� કરવાની રહે શ.ે
૨. સમુચીત સત્તામંડળ તરફથી િવકા/ વપરાશ પરવાનગી મેળવેલ હોય તો તેના લે- આઉટ /
િબલ્ડીગ પ્લા/ પરવાનગી પત્રની �માણીત ન.
૩. હાઇરાઇઝ / સંપૂણર્ વાિણજ્ય �કારના બાંધકા/ ખાસ �કારનાં બાંધકામ અથ� નમૂના-ઘ-૧ માં
સ્ટર્કચર �ડઝાઇનરનું સ્ટેબીલીટી �મા.
૪. નમૂના-ઘ-૨ અને ઘ-૩ ભરે લી િવગતો સાથે �ડવા.
૫. િમલકત વેરાની માંગણા નોટીસ / ચુકવણી અંગેની પહોંચની નક.
૬. �� હે ઠ ળના બાંધકામ માટે સોસાયટીનું ના-વાંધા �માણપત્/ સોસાયટીની સંમિત/ ગુજરાત
હાઉસીંગ બોડર્ની  જમીન હોય તો તેની સંમિત વગે રે જરૂરીયાત હોય તો તેના પુર.
૭. િનયમ ૧૧ ના પેટા િનયમ (૩) હે ઠ ળ જરૂરી ન-વાંધા �માણપત્/ મંજૂરી.
૮. �� હે ઠ ળના બાંધકામ દશાર્વતા ફોટો�ાફ. (ચારે બાજુ ના)
૯. બાંધકામની હાલની સ્થળ િસ્થતી દશાર્વતો �માણીત લાઇન સ્/ પ્લાન

6

