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ુ ા નંબર 1
1.

હર સ ામંડળ ંુ યવ થા તં , કાય અને ફરજોની િવગતો;
ગુજરાત રા ય સરકાર ી

ારા ગુજરાત નગર રચના અને શહેરી િવકાસ અિધિનયમ,

૧૯૭૬ ની કલમ ૨૨ હેઠળ અમદાવાદ શહેરી િવકાસ સ ામંડળ (AUDA)ની થપના તા.૧-૨૧૯૭૮ થી થયેલી છે .
અમદાવાદ શહેરી િવકાસ સ ામંડળની પાસે

યુિનિસપલ કોપ રે શનની હદમાંના

િવ તાર ઉપરાંત તેની આજુબાજુ પથરાયેલી ૧૦૭ વસાહતો, ચાર શહેરી િવ તારો તેમજ
અમદાવાદ જી લાના ૧૦૩ ગામડાઓનો િવ તાર આવેલો છે .
સ ામંડળ (ઔડા)ના િવ તારનો ફેલાવો કુલ ૧૮૭૫૦૦ હેક્ટર (૧૮૭૫ ચો. િક.િમ.)
મા અમદાવાદ શહેર ( યુિનિસપલ િવ તાર) ના ૪૫૦૦૦ હેક્ટર (૪૫૦

થવા જાય છે ,

ચો.િક.મી.) ના િવ તારનો પણ સમાવેશ થાય છે .
કાય ે

:

અમદાવાદ શહેર બહારના િવ તારોને શહેરમાં રુપાંતિરત કરવા માટે સ ામંડળ
(ઔડા)

ારા આયોજન-બ ધ િવકાસના કાયર્ક્રમો, પ ૂરતી સાધન-સામગ્રી તેમજ

વિનભર્ર રીતે િવકાસશીલ પ્રવ ૃિતઓ હાથ ધરવી,

યાં તમામ નાગિરકોને

મ ૂળભ ૂત સેવાઓ સહેલાઇ થી ઉપલ ધ થઇ શકે.
કાય ::

અમદાવાદ શહેરી િવકાસ સ ામંડળના મુખ્ય વે નીચે મુજબના કાય છે ,

માં

:૧.

શહેર િવ તાર માટે િવકાસ યોજનાઓ તૈયાર કરવાનું કામ હાથ ધરવુ.ં

૨.

નગર રચના યોજના (ટી.પી. કીમ) તૈયાર કરવી અને તેના અમલીકરણનું કામ
હાથ ધરવુ.ં

૩.

િવકાસ યોજનાઓ તેમજ નગર રચના યોજનાઓ (ટી.પી. કીમ) તૈયાર કરવા
માટે શહેરી િવકાસ િવ તારમાં સરવે કરવો

૪.

શહેર િવકાસ િવ તારમાં િવકાસ યોજના અનુસાર િવકાસ પ્રવ ૃિ ઓનું િનયંત્રણ
કરવુ.ં

૫.

પાણી પુરવઠા, ગંદા પાણી (સુવેઝ) ના િનકાલની તેમજ ર તાઓ સાથે
સંકળાયેલા કામો કરવા અને આવાસની પ્રાથિમક સુિવધાઓ અને અ ય
સેવાઓ અને સગવડોના પ્રબંધ અંગેના કામો કરવા.

૬.

િવકાસ યોજના હેઠળની દરખા તોને અનુ પ અંગત

લોટ તેમજ ર તાઓના

િવકાસ માટેની પરવાનગી માંગતી અરજીઓ પર વે કાયર્વાહી કરવી. આ અંગે
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સ ામંડળ (ઔડા) યોજના તૈયાર કરે છે , અને ર તા તેમજ સગવડોની
જવાબદારી લે છે , યારે જમીનનો િવકાસ

તે જમીન માિલકો ારા થાય છે .

ફરજો: અમદાવાદ શહેરી િવકાસ સ ામંડળની ફરજો નીચે મુજબ છે .
૧.

સ ામંડળની કચેરી કામકાજના િદવસોમાં સવારે ૧૦.૩૦ થી ૧૮.૧૦ સુધી
ચાલુ રહે છે .

૨.

સ ામંડળના િવ તારમાં સુઆયોજીત િવકાસ માટે િવકાસ યોજનાઓ તૈયાર
કરવી.

૩.

તૈયાર થયેલ િવકાસ યોજના અ વયે નગર રચના યોજના (ટી.પી. કીમ)
તૈયાર કરી તેના અમલીકરણ કરવુ.ં

૪.

બાંધકામ અંગેની પરવાનગી આપવી. અનિધકૃત બાંધકામ પર િનયંત્રણ કરવુ.ં

૫.

સ ામંડળ િવ તારમાં પાયાની સુિવધાઓ
પાણી પુરવઠો,

ટ્રોમર્ વોટર ડેનેજ,

માળખાકીય સુિવધાઓ પુરી પાડવી.
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વી કે રોડ, ગટર, બાગ-બગીચા,
ટ્રીટ લાઇટ, પાિકર્ંગ િવગેરે નેવી

2.

અિધકાર ઓ અને કમચાર ઓની સ ાઓ અને ફરજો;
સ ામંડળના અિધકારીઓ અને કમર્ચારીઓની સ ાઓ અને ફરજો નીચે મુજબ છે .
ક્રમ
૧.

હો ો

સ ા અને ફરજોની િવગતો

અ યક્ષ ી

ગુજરાત ટાઉન

લાનીંગ એ ડ અબર્ન ડેવલપમે ટ એક્ટ

૧૯૭૬ની કલમ-૭ તેમજ અ ય જોગવાઇઓથી મળે લ
સંપ ૂણર્ સ ા તેમજ સરકાર ીની વખતો વખતની સ ૂચનાઓ
અનુસાર મળે લ સંપ ૂણર્ સતા,
૨.

મુખ્ય

કારોબારી ગુજરાત ટાઉન

અિધકારી ી

લાનીંગ એ ડ અબર્ન ડેવલપમે ટ એક્ટ

૧૯૭૬ની કલમ-૭ તેમજ અ ય જોગવાઇઓથી મળે લ
સંપ ૂણર્ સ ા તેમજ સરકાર ીની વખતો વખતની સ ૂચનાઓ
અનુસાર મળે લ સંપ ૂણર્ સતા,

૩.

અિધક કલેક્ટર ી

.૨૫,૦૦૦/- સુધીના વહીવટી બીલો મંજુર કરવાની
સ ા..

આયોજન શાખા
૧.

સીનીયર

નગર ૧.

િનયોજક ી

ખાસ

પ્રકારના

બાંધકામ,

નીિતિવષયક

જી.ડી.સી.આર.ના અથર્ઘટન કરવાના થતા હોય તેવા
િક સા,

િવકાસ

પરવાનગી

આપવાના

થતાં

િક સાઓમાં
૨.

બહમ
ુ ાળી મકાન તેમજ ૧૦૦૦૦ ચો.મી. કરતાં
વધારાની જમીનમાં

૩.

ુ હાઉસીંગ્સ,
પ

ઉપર દશાર્ંવેલ તમામ બાંધકામની રીવાઇઝ િવકાસ
પરવાનગી આપવાની સ ા.

૨

નાયબ

નગર

િનયોજક ી
અ)

િવકાસ પરવાનગી, વાપરવાની પરવાનગી સંબધ
ં ી

૧. હાઇરાઇઝ, ખાસ િક સા, પોલીસી િવષયક બાંધકામોની પરવાનગી માટે રજુ થયેલ
પ્રકરણો અંગે GDCRની જોગવાઇઓ હેઠળ સંપ ૂણર્ ચકાસણી કરી પ્રવર નગર

િનયોજક ીને અહેવાલ સાદર રજુ કરશે.

૨. આવ યક NOC રજુ કરાવવામાં આવેલ છે , તે ચકાસીને, પ ૂતર્તા થયા બાદ જ
ઉપરી અિધકારી સમક્ષ અહેવાલ રજુ કરશે.

૩. GDCRની જોગવાઇઓ હેઠળ મળવાપાત્ર ન હોય તેવી બાબતો નામંજુર કરી
મદદનીશ નગર િનયોજક ીને પરત રવાના

૪. કેસની હાડર્ શીપ, કો ડોનેશન, રીલેકક્ષેશન પ્રકારના પ્રકરણો GDCRની જોગવાઇ
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ટાંકીને ઉપરી અિધકારી ીના િનણર્ય/આદે શ અથેર્ રજુ કરશે.
ગે રકાયદસર/બીન પરવાનગી િવકાસ, ગે રકાયદસર/બીન પરવાનગી ઉપયોગ

બ)

સંબધ
ં ી:

૧. િવ તારના થળ િનરીક્ષણ દર યાન યાને આવતાં ગેરકાયદે સર બાંધકામ બાબતે
ગેરકાયદે સર બાંધકામ અટકાવવા નોટીસો પાઠવવા તથા બેસાડવા િવષયક
લાનીંગ આસી ટ ટ/મદદનીશ નગર િનયોજક

તે

ારા થયેલ કાયર્વાહી અંગે

અહેવાલ મંગાવી સંતોષકારક કાયર્વાહી કરવામાં આવેલ ન હોય તો ઉપરી
અિધકારી ીને અહેવાલ મુકી મંજુરી મેળવી ખુલાસો રજુ કરવા જણાવવાનુ ં રહેશે.

૨. ખુલાસો રજુ થયે, સંતોષકારક ન જણાય તો ગંભીર બેદરકારી બદલ કાયદે સરની
કાયર્વાહી કરવા ઉપરી અિધકારી ીને અહેવાલ મ ૂકવાનો રહેશે.

૩. ગેરકાયદે સર બાંધકામો સંપ ૂણર્ત: ન થાય તે માટે

લાનીંગ શાખા

ારા થતી

કાયર્વાહીની દે ખરે ખ રાખી ઉપરી અિધકારી ીને હકીકતથી િવગતો

યાને

લાવવાની રહેશે.

૪. ના. સરકાર ીના આદે શ ક્રમાંક-પીઆરસી-૧૦૨૦૧૧-૫૩૧૯-લ માં જણા યાનુસાર
રી યુઇંગ ઓફીસર તરીકે ફરજ બજાવશે,

અંતગર્ત સુપરવાઇઝર,

લાનીંગ

આસી ટંટ, મદદનીશ નગર િનયોજક અને િબ ડર/ડેવલપર/એંજીનીયર ઇ યાદી
યિક્તઓની જવાબદારી નક્કી કરીને યોગ્ય પગલાં લેવા ઉપરી અિધકારી ીને
અહેવાલ સુપ્રત કરશે.
ુ ા પ નગર રચના તૈયાર કરવા સંબધ
સ
ં ી

ક)

૧. ટીપી શાખાની કામગીરી અંતગર્ત, ઉપિ થત મુ ાઓ અંગે પોતાની સચોટ રીમાકર્ સ
સાથે િનણર્ય અથેર્ ઉપરી અિધકારી ીને અહેવાલ સુપ્રત કરશે.

૨. ટીપી શાખાની કામગીરી અંતગર્ત ઉપરી અિધકારી ીના આદે શનું પાલન કરશે.
૩.

લાનીંગ સુપરવાઇઝર

ારા જાળવેલા શાખાને લગતા રે કડર્ ને િત્રમાસીક તપાસ

કરશે.

૪. ટીપી શાખાને લગતી બેઠકો/કિમટીઓમાં હાજર રહી થયેલ ચચાર્ અ વયે
આનુસાિગક
ં
કાયર્વાહી કરવા િનણર્ય લેશ.ે

૫. ટીપી શાખાની કામગીરી અંતગર્ત જ ર જણાયે તબક્કાવાર થળ તપાસ સિહત
તમામ રે કડર્ ની હકીકતલક્ષી ચકાસણી કરી િવભાગના

ટાફને જ રી માગર્દશર્ન

આપશે.

૬. ટી.પી. કીમ આયોજનની સંપ ૂણર્ કામગીરી, ધી ગુજરાત ટાઉન

લાનીંગ એ ડ

અબર્ન ડેવલોપમે ટ એકટ ૧૯૭૬ની જોગવાઇઓ અનુસાર સરકાર ીમાં મંજૂરી
અથેર્ સાદર થાય યાં સુધીની તકેદારી રાખશે.

૭. િવકાસ પરવાનગી અંતગર્ત આપવામાં આવેલ અિભપ્રાયવાળા કેસોમાં કોઇપણ
કારણસર થયેલ િવસંગતા િવષયક બાબતે ઉપરી અિધકારી ીનો િનણર્ય મેળવીને
પુન:બંધારણ દરખા ત સ ૂચવવાની રહેશે.

૮. હો ાની એ કામગીરી સંબિં ધત થયેલા પિરપત્રો અનુસાર ફરજ બજાવવાની રહેશ.ે
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જનરલ

ડ)

૧. પોતાના તાબા હેઠળના કમર્ચારીઓની તમામ કામગીરીની સંપ ૂણર્ દે ખરે ખ
રાખવાની રહેશે તથા

લાનીંગ આસી ટ ટની

થળ તપાસ ડાયરીની દર માસે

ચકાસણી કરવાની રહેશ.ે

૨. વખતોવખત ઉપરી અિધકારી ી

ારા સ પવામાં આવતી ફરજો/જવાબદારીઓ

બજાવવાની રહેશે.

૩. િવ તારમાં ચાલતા બાંધકામો સંદભેર્ વખતોવખત થળ તપાસ કરવાની રહેશે
અને સંતોષકારક કાયર્વાહી ન જણાય તો ઉપરી અિધકારી ીને

યાને લાવી

કાયદાકીય કાયર્વાહી કરવાની રહેશ.ે

૪. મદદનીશ નગર િનયોજક ારા એકટની કલમ ૬૭,૬૮,૬૯ હેઠળ અમલીકરણની
કાયર્વાહી અંતગર્ત જમીનનો લીધેલ કબજો તથા એ ટે ટ શાખાને સુપ્રત કયાર્

અંગેના રજી ટરની વખતોવખત ચકાસણી કરવાની રહેશે અને સંતોષકારક
કાયર્વાહી ન જણાય તો ઉપરી અિધકારી ીને

યાને લાવી કાયદાકીય કાયર્વાહી

કરવાની રહેશે.

૫. આઉટડોર વીઝીટ અંગે ઉપરી અિધકારી ીનું યાન દોરવું તથા મુવમે ટ રજી ટર
જાળવવાનુ ં રહેશે.

૬.

લાનીંગ શાખામાં આવતા પત્રો/અરજીઓનો સમયસર િનકાલ થાય છે કે કેમ?
તેન ુ ં વખતોવખત િનરીક્ષણ કરી સંતોષકારક કાયર્વાહી ન જણાય તો ઉપરી
અિધકારી ીને યાને લાવી કાયદાકીય કાયર્વાહી કરવાની રહેશ.ે

૭. હાઇકોટર્ મેટરોમાં મદદનીશ નગર િનયોજકને જ રી માગર્દશર્ન આપવાનું રહેશે.
૮. સુપ્રીમ કોટર્ ની મેટરોમાં પોતાના તાબા હેઠળના કમર્ચારી/અિધકારી પાસેથી કેસની
માિહતી એકત્ર કરાવી સ ામંડળની તરફેણમાં ચુકાદો આવે તે અંગેની કાયર્વાહી

કરવાની રહેશે.

૯. મુખ્ય મંત્રી ીના કાયાર્લય/ વાગત ઓનલાઇન/ સરકારી/ અધર્સરકારી/ મંત્રી/

િવધાન સભાને લગતા વગેરે પત્રોનો સમયસર જવાબ કરવા પ્રવર્ નગર
િનયોજક ી સમક્ષ સમયસર અહેવાલ રજુ થાય તે બાબતે તકેદારી રાખવાની

રહેશ.ે

૧૦ બેઠકો/કો ફર સ/ટીપીઓ સમક્ષ ઉપરી અિધકારી ીની સ ૂચના મુજબ સ ામંડળ
વતી હાજરી આપવાની રહેશ.ે

૩.

મદદનીશ

નગર

િનયોજક ી
િવકાસ પરવાનગી, વાપરવાની પરવાનગી સંબધ
ં ી

અ.
૧.

લાનીંગ આસી ટ ટ તરફથી રજુ પ્રકરણે GDCR ની તમામ જોગવાઇઓ હેઠળ
જ રી ચકાસણી કરીને િનયત સમયમયાર્દામાં નામંજુરીના જાવક પાઠવવાની
જવાબદારી રહેશ.ે

૨.

લાનીંગ આસી ટ ટ તરફથી રજુ પ્રકરણે GDCR ની તમામ જોગવાઇઓ ચકાસી
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મળવાપાત્ર બાંધકામની મંજુરી માટે ઉપરી અિધકારી ીને GDCRની જોગવાઇ
ટાંકીને અહેવાલ મ ૂકવાનો રહેશ.ે

૩.

લાનીંગ આસી ટ ટ

ારા રજુ કરે લ

થળ તપાસ અહેવાલ અ વયે

થળે

લોટ/ર તાની હદ, માપ વગેરે બાબતોની પુન:ચકાસણી કરીને અહેવાલ ઉપરી
અિધકારી ી સમક્ષ મ ૂકવાનો રહેશ.ે

૪. િનયમાનુસાર પાક ગ, સેનીટેશન, ફાયર પ્રોિવઝન, પરકોલેરીંગ-વેલ પ્રોિવઝન,

ટ્રી લા ટેશન પ્રોિવઝન બાબતે ચકાસણી કરીને આવ યક પ ૂતર્તા થયા બાદ જ
ઉપરી અિધકારી સમક્ષ અહેવાલ મ ૂકવાનો રહેશે.

૫. પ્રકરણે આવ યક િવિવધ પ્રકારની NOC િવષયક સંપ ૂણર્ ચકાસણી કરીને પ ૂતર્તા
થયા બાદ જ ઉપરી અિધકારી સમક્ષ અહેવાલ મ ૂકવાનો રહેશે.

૬. િવકાસ પરવાનગી તથા વપરાશ પરવાનગીના પ્રકરણે લાનીંગ આસી ટ ટ ારા
રજુ કરે લ ફી ગણતરીની ચકાસણી કરવાની રહેશે અને ક્ષિત જણાય તો લાનીંગ

આસી ટ ટનો ખુલાસો માંગી ઉપરી અિધકારી ીના યાને લાવવાનુ ં રહેશ.ે

૭. મંજુર થયેલ પ્રકરણે, િવકાસપરવાનગી તથા વાપરવાની પરવાનગી અ વયે
અનુક્રમે રજાિચ ી તથા પ્રમાણપત્ર (િનયત નકશાઓ સહીત) સહ

કરવાની

જવાબદાર રહશે તથા સમયસર માિલક/અરજદારને પાઠવી આપવા િવષયક
કામગીરીનુ ં યાન રાખવાનું રહેશે.

૮. િવકાસ પરવાનગી આપેલ કેસોમાં થળ ઉપર વખતોવખત ચકાસણી કરવાની

રહેશે તથા GDCRની જોગવાઇ મુજબ તબક્કાવાર બાંધકામ અંગેનો પ્રગિત

અહેવાલ રજુ કરાવી ઉપરી અિધકારી ીને “seen” કરા યા બાદ જ થળે બાંધકામ
થાય તે અંગેની સંપ ૂણર્ જવાબદારી રહેશ.ે

૯. િવકાસ પરવાનગીના પ્રકરણે સ ામંડળને પ્રા ત થતી ર તા/રીઝવેર્શન/અ ય
અંિતમખંડમાં ભળતી જમીનનો થળ પર પ્ર યક્ષ કબજો મેળ યા અંગેની ચકાસણી

કરીને કબજાપાવતીમાં સહી કરી પ્રકરણે સામેલ રાખવાની તથા એ ટે ટ ખાતાને
કબજો સુપ્રત કરવા સુધીની કામગીરી

લાનીંગ આસી ટ ટ

ારા િનયત

સમયમયાર્દામાં થઇ જાય તે અંગે સંપ ૂણર્ દે ખરે ખ રાખવાની રહેશે.

૧૦. સ ામંડળને પ્રા ત થયેલ અનામત લોટોમાં દબાણ/ગેરકાયદે સર બાંધકામ ન
થાય તે અંગે વખતોવખત

થળતપાસ કરી જ ર જણાયે સુપરવાઇઝર તથા

લાનીંગ આસી ટ ટની કામગીરીની સમીક્ષા કરવાની રહેશ.ે તથા યોગ્ય કાયર્વાહી
થયેલ ન હોય તો સંબિં ધત સુપરવાઇઝર/ લાનીંગ આસી ટ ટની ફરજ પ્ર યેની
બેદરકારી અંગે કાયદે સરની કાયર્વાહી કરવા ઉપરી અિધકારી ીને ભલામણ કરશે.

૧૧. િવકાસ પરવાનગી મેળ યા િસવાય

થળ ઉપર બાંધકામ કરે લ હોય તેવા

િક સાઓમાં બાંધકામ અટકાવવા અિધિનયમની જોગવાઇઓ હેઠળ કાયર્વાહી
કરવા નાયબ નગર િનયોજક ી મારફતે પ્રવર નગર િનયોજક ીને અહેવાલ

સુપ્રત કરશે અને પ્રવર નગર િનયોજક ીની મંજુરી મ યેથી પોતાની સહીથી
નોટીસોની બજવણી કરવા સંબિં ધત કાયર્વાહી કરશે.

બ

ગે રકાયદસર/બીન પરવાનગી િવકાસ, ગે રકાયદસર/બીન પરવાનગી ઉપયોગ
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સંબધ
ં ી:

૧. સરકાર ી

ારા બીનાિધકૃત િવકાસને િનયિમત કરવા બાબત અિધિનયમ –

૨૦૧૧ અંતગર્ત પોતાના કાયર્ક્ષત્ર
ે માં તા.૨૮.૦૩.૨૦૧૧ પહેલા થયેલ િબન

અિધકૃત બાંધકામની િવગતો પોતાના તાબા હેઠ ના કમર્ચારીઓ પાસે તૈયાર
કરાવી

કોઇ િબનઅિધકૃત બાંધકામ સદરહુ અિધિનયમ હેઠળ િનયમબ ધ થઇ

શકે તેવા તમામ િબનિધકૃત બાંધકામોના માિલકે તથા કબજો ધરાવનારાઓને
અિધિનયમ કલમ ૫ (૨) હેઠળ િનયત સમય મયાર્દાની અંદર નોટીસ બજાવવાની
રહેશે તથા અનિધકૃત િવકાસને િનયમીત કરવાનુ ં અથવા તેનો ઇણ-કાર કરવા
બાબત સદહર્ં ુ અિધિનયમની જોગવાઇ યાને લઇ સંપ ૂણર્ કામગીરી કરવાની રહેશે
તા. ૨૮/૩/૨૦૧૧ પછી થયેલા અને સદરહુ અિધિનયમ હેઠળ િનયમબ ધ
ન થઇ શકે તેવા તમામ િબનઅિધકૃત બાંધકામોની અલાયદી યાદી પોતાના તાબા
હેઠળ ના કમર્ચારીઓ પાસે તૈયાર કરાવી તેવા િબનઅિધકૃત બાંધકામ અ વયે
ગુજરાત નગર રચના અને શહેરી િવકાસ અિધિનયમ ૧૯૭૬ ની જોગવાઇઓ
અનુસાર નોટીસ આપવાની સમય મયાર્દા પ ૂણર્ થયે

મ ૃિત પત્ર પાઠવી/

િનયમાનુસાર સાંભળવાની તક આપી બાંધકામ દુર કરવાની કામગીરી મુખ્ય
કારોબારી અિધકારી ી/ ચેરમેન ીની મંજુરીથી મદદનીશ નગર િનયોજક ી એ
કરવાની રહેશે.

૨. નોટીસો પાઠવવાની કાયર્વાહી દર યાન થળે ગેરકાયદે સર બાંધકામ ચાલુ ન રહે
તે માટે બાંધકામ અટકાવવા િસ

રુ ીટી બેસાડવા સુધીની કાયર્વાહી કરવાની

રુ ીટી મુક્યા પછી સદરહુ ફાઇલ જ રી િવગતો સાથે

જવાબદારી રહેશે અને િસ

એસ.ટી.પી. ી, મુ.કા.અ. ી/ ચેરમેન ી સક્ષમ રજુ કરવાની રહેશે.
ે િવ તારમાં ગેરકાયદે સર બાંધકામો અંગે વખતોવખત ચેકીંગ
૩. પોતાના કાયર્ક્ષત્ર

કરવાનુ ં રહેશે અને અિધિનયમ હેઠળની નોટીસોને લગતી કાયર્વાહી સંબધ
ં ીત
લાનીંગ આસી ટ ટ

ારા સમયસર કરવામાં આવે તે બાબતે ચકાસણી કરવાની

રહેશે અને ચકાસણી દર યાન સુપરવાઇઝર/ લાનીંગ આસી ટ ટની બેદરકારી
જણાય તો સુપરવાઇઝર/ લાનીંગ આસી ટ ટનો ખુલાસો માંગવાનો રહેશ.ે આવો
ખુલાસો રજુ થયેથી ઉપરી અિધકારી ીને કાયદાકીય કાયર્વાહી અથેર્ અહેવાલ
મ ૂકવાનો રહેશ.ે

૪. અિધિનયમ કલમ 35, 36, 37 હઠળની તમામ કામગીર મદદનીશ નગર
િનયોજક ીએ પ્રવર નગર િનયોજક ીની સીધી રાહબરી હેઠળ કરવાની રહેશે,

એટલે કે સદરહુ કામગીરી અંગેના પ્રકરણો નાયબ નગર િનયોજક તરફ
મોકલવાના રહેશે નહીં.

ક

ુ ા પ નગર રચના તૈયાર કરવા સંબધ
સ
ં ી

૧. ટીપી શાખા હ તકની ટી.પી. કીમ/ વેરીએશન /િવકાસ નકશા િવગેરે અંગે
ખાનગી/સરકારી/મા યમો

ારા આવતી

અરજીઓ/પત્રોમાં લાનીંગ આસી ટંટ

ારા રજુ થયેલા અહેવાલ અંગે પોતાની રીમાકર્ સ સાથે ઉપરી અિધકારી ીના
િનણર્ય/મંજુરી અથેર્ સાદર કરવાનુ ં રહેશ.ે
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૨. ટી.પી. કીમ/ વેરીએશન /િવકાસ નકશા િવગેરે બાબતો માટે માિહતી અથેર્
આવતી જાહેર જનતાને

બ

સાંભળીને સંતોષકારક માિહતી/જવાબો આપવાના

રહેશ.ે

૩.

લાનીંગ સુપરવાઇઝર ારા જાળવેલા િવભાગને લગતા રે કડર્ ને સંબિં ધત પત્રકોની
માિસક ચકાસણી કરવાની રહેશે અને આ અંગેનો અહેવાલ ઉપરી અિધકારી ીને
યાને લાવવાનો રહેશે.

૪. ટીપી શાખાને લગતી જ રી માિહતી/િવગતો, અ ય શાખા/કચેરીમાંથી મંગાવવા

અંગેન ું સંકલન કરી િનયત સમય-મયાર્દામાં રજુ કરાવીને ઉપરી અિધકારી ી
સમક્ષ અહેવાલ મુકવાનો રહેશ.ે

૫. ટીપી શાખાને સંબિં ધત કામગીરી અથેર્ થળ તપાસ કરીને િનણર્યો માટે ઉપરી
અિધકારીને અહેવાલ મુકવાનો રહેશે.

૬. ટી.પી. કીમના આયોજન અંગેની કામગીરી અંતગર્ત સમગ્ર િવ તારનું

થળ

િનિરક્ષણ, કીમ બુક, પત્રકો, લાગુ હદો ઇ યાદી બાબતો અંગે લાનીંગ આસી ટંટ
સાથે રહીને સંપ ૂણર્ ચકાસણી કયાર્ બાદ જ

ઉપરી અિધકારી ી સમક્ષ

િવગતો/માિહતી સિહત અહેવાલ રજુ કરવાનો રહેશ.ે

૭. હો ાની એ કામગીરી સંબિં ધત થયેલા પિરપત્રો અનુસાર ફરજ બજાવવાની રહેશ.ે
જનરલ

ડ

૧. પોતાના તાબા હેઠળના કમર્ચારીઓની તમામ કામગીરીની દે ખરે ખ સંપ ૂણર્
રાખવાની રહેશે તથા

લાનીંગ આસી ટ ટની થળ તપાસ ડાયરીમાં રોજ રોજ

સહી કરવાની રહેશે.

૨. વખતોવખત ઉપરી અિધકારી ી

ારા સ પવામાં આવતી ફરજો/જવાબદારીઓ

બજાવવાની રહેશે.

૩.

થળ

િનરીક્ષણ

કરવા

જમીનો/બાંધકામો
કુદરતી/માનવસજીર્ત

જાય

અંગે

યારે

કરવાની

પિરબળો

સંબિં ધત
પ્રથા

મ

કે,

જમીનની

અપનાવવાની
કેનાલ,

તળાવ,

આસપાસની
રહેશે

તથા

નદીનાળા,

ઇલે.ટ્રા સમીશન લાઇન (KV સાથે), ઓ.એન.જી.સી.લાઇન, ટાવર, ગેસ લાઇન,
આરિક્ષત/પૌરાિણક+અવશેષો વગેરે બાબતોની ઝીણવટભરી ચકાસણી કયાર્ બાદ
સંબિં ધત જમીનને અસર થતી હોય તો અહેવાલમાં પ ટ ઉ લેખ કરવાનો રહેશ.ે

૪. િવ તારમાં ચાલતા બાંધકામો સંદભેર્ વખતોવખત થળ તપાસ કરી સુપરવાઇઝર
તથા

લાનીંગ આસી ટ ટ

ારા થયેલ બેદરકારી અંગે જ ર જણાયે આવ યક

અહેવાલ ઉપરી અિધકારી સમક્ષ મ ૂકવાનો રહેશે.

૫. પંદર િદવસે એકવાર સુપરવાઇઝરના કબાટની ચકાસણી કરવાની રહેશ.ે
૬. ગુ.ટા. લા. એ ડ અ.ડે.એકટ, ૧૯૭૬ હેઠળની કલમ ૬૭,૬૮,૬૯ હેઠળની કામગીરી
પ ૂણર્ કરી અમલીકરણ અંતગર્ત ઔડાને

પ્રા ત થતી જમીન (ર તા/અનામત

લોટ) નો પ્ર યક્ષ કબજો મેળવી એ ટેટ શાખાને સુપ્રત કરવા સુધીની સંપ ૂણર્
કામગીરીની દે ખરે ખ રાખી પ ૂણર્ કરાવવા સુધીની સંપ ૂણર્ જવાબદારી મદદનીશ
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નગર િનયોજક ની રહેશે.

૭. આઉટડોર િવઝીટ અંગે ઉપરી અિધકારી ીનું યાન દોરવું તથા મુવમે ટ રજી ટર
જાળવવાનુ ં રહેશે.

૮. મદદનીશ નગર િનયોજકના હો ાની ઇએ કામગીરી અંગે થયેલા પરીપત્ર મુજબ
ફરજો/જવાબદારી િનભાવવાની રહેશ.ે

૯. હાઇકોટર્ ની કોટર્ મેટરોમાં જ ર જણાયે લાનીંગ આસી ટ ટ સાથે

હાજર રહી

સ ામંડળની તરફેણમાં િનકાલ થાય તે અંગે લીગલ એડવોકેટ માિહતી પુરી

પાડવાની તકે દારી રાખવાની રહેશે.

૧૦. આર.ટી.આઇ. એકટ ૨૦૦૫ હેઠળ જાહેર માિહતી અિધકારી તરીકે અરજીઓનો
સમયમયાર્દામાં જવાબ કરીને િનકાલ કરવાનો રહેશે.

૧૧. મુખ્ય

મંત્રી ીના

કાયાર્લય/ વાગત

ઓનલાઇન/સરકારી/અધર્સરકારી/મંત્રી/િવધાન સભાને લગતા વગેરે પત્રોનો

સમયસર જવાબ કરવા નાયબ નગર િનયોજક ી સમક્ષ સમયસર અહેવાલ રજુ
થાય તે બાબતે તકેદારી રાખવાની રહેશે.

૪.

મદદનીશ િનયોજક
િવકાસ પરવાનગી, વાપરવાની પરવાનગી સંબધ
ં ી

અ.

૧. િવકાસ પરવાનગીના પ્રકરણે અરજી સાથે બીડેલી માિહતીની GDCRની
જોગવાઇઓ મુજબ ચકાસણી કરી જાતે

થળ િનરીક્ષણ કયાર્ બાદ મંજૂરી /

નામંજુરી અંગેના મુ ાઓ તૈયાર કરી કારણો દશાર્વી પ ટ અિભપ્રાય સિહત િદન૧૫માં મદદનીશ નગર િનયોજક સમક્ષ પ્રકરણ મ ૂકવાનુ ં રહેશે.

૨. મદદનીશ નગર િનયોજકની મંજુરી મ યેથી નામંજુરીના જાવક સુપરવાઇઝર
મારફતે

તૈયાર

કરાવી

મદદનીશ

નગર

િનયોજકની

સહી

કરાવી

માિલક/અરજદાર/એ જી./આક ટેક ને જાણ કરવા જાવક પાઠવવા િવષયક
કામગીરી કરાવાની રહેશે.

૩. િનયત સમયમયાર્દામાં અરજદાર ી

ારા પ ૂતર્તા થયેલ ન હોય તેવા િક સામાં

પ્રકરણ નામંજુર કરવાની/દફતરે કરવાની ભલામણ સાથે મદદનીશ નગર

િનયોજક ી સમક્ષ રજુ કરવાનુ ં રહેશ.ે

૪.

થળ પરના ર તાના તથા

લોટના માપ, ટ .પી./ડ .પી. રોડ લાઇન

ુ બના
જ

ર તા/ લોટની હદ ડ માકશન વગે ર તપાસ કરવાની તથા નકશામાં દશાવવા
ગે ની સં ૂણ જવાબદાર

લાન ગ આસી ટ ટની રહશે.

૫. િવકાસ પરવાનગી આપેલ કેસોમાં થળ ઉપર વખતોવખત ચકાસણી કરવાની

રહેશે તથા GDCRની જોગવાઇ મુજબ તબક્કાવાર બાંધકામ અંગેનો પ્રગિત

અહેવાલ સમયસર રજુ કરાવીને મદદનીશ નગર િનયોજક સમક્ષ મ ૂકવાનો રહેશે.

૬. મંજુર થયેલ નકશા કરતાં ફેરફારવા ં બાંધકામ હોય તો મદદનીશ નગર
િનયોજકને રીપોટર્ કરવાનો રહેશે.

૭. િવકાસ પરવાનગી આ યા બાદ કામ શ કયુર્ ન હોય તથા રજાિચ ીની મુ ત
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લંબાવેલ ન હોય અને ૧૨ માસ પુરા થયા હોય તેવા કેસો દફતરે કરવાની
ભલામણ સિહત મદદનીશ નગર િનયોજક સમક્ષ મ ૂકવાના રહેશ.ે

૮. િવકાસ પરવાનગી મેળ યા િસવાય થળ ઉપર બાંધકામ ચાલુ કરે લ હોય તે
પ્રકરણમાં સુપરવાઇઝર ી

ારા રજુ થયેલ અહેવાલ અ વયે થળ તપાસ કરી

મદદનીશ નગર િનયોજકને રીપોટર્ કરવાનો રહેશે.

૯. વપરાશ પ્રમાણપત્ર મેળવવા અંગેના મંજુરી માંગતા કેસમાં થળ તપાસ કરી

હકીકતલક્ષી અહેવાલ તૈયાર કરી મદદનીશ નગર િનયોજક ી સમક્ષ મ ૂકવાનો
રહેશ.ે

૧૦. િબનપરવાનગીએ વપરાશ શ

ન થાય તે અંગેની

તકેદારી રાખવી અને ઉપયોગ શ

થળ િનરીક્ષણ દર યાન

થયેલ હોય તેવા કેસોમાં મદદનીશ નગર

િનયોજક સમક્ષ રીપોટર્ મ ૂકવાનો રહેશ.ે

૧૧. દફતરે કરવાના કેસની િવગતો સંપ ૂણર્ રીતે ચેક કયાર્ બાદ જ દફતરે કરવા
ભલામણ કરવાની રહેશ.ે

૧૨. િવકાસ પરવાનગી તથા વપરાશ પરવાનગીના
જવાબદાર

કરણે ફ ગણ ી

ગે ની સં ૂણ

લાન ગ આસી ટ ટની રહશે. કોઇપણ ફી/ ચા / ડીપોઝીટ લેવાની

બાકી રહેલ હશે તો લાગતા વળગતા

લાનીંગ આસી ટ ટ હો ાની

ઇએ

જવાબદાર ગણાશે.

૧૩. િવકાસ પરવાનગીના પ્રકરણે સ ામંડળને પ્રા ત થતી ર તા/રીઝવેર્શન/અ ય
અંિતમખંડમાં ભળતી જમીનનો થળ પર પ્ર યક્ષ કબજો મેળ યા અંગેની ચકાસણી

કરીને કબ પાવતીમાં સહ કર ને પ્રકરણે સામેલ રાખવાની તથા એ ટેટ ખાતાને
કબજો

ુ ત કરવા

ુ ીની સં ૂણ કામગીર િનયત સમયમયાદામાં થઇ
ધ

ય તે

ગે ની જવાબદાર રહશે.

૧૪. સ ામંડળને ટી.પી. કીમ

ઇએ પ્રા ત થયેલ ર તા/અનામત

લોટ/ખાનગી

અંિતમખંડમાં દબાણ/ગેરકાયદે સર બાંધકામ ન થાય તે અંગે સુપરવાઇઝર

ારા

યોગ્ય કાયર્વાહી થયેલ ન હોય તો કાયદસરની કામગીર કરવાની જવાબદાર
રહશે.

૧૫. મંજુર થયેલ પ્રકરણે, િવકાસપરવાનગી તથા વાપરવાની પરવાનગી અ વયે
અનુક્રમે ર

ચ ી તથા બાંધકામ વાપરવાના

માણપ માં (િનયત નકશાઓ

સહ ત) સહ કરવાની તથા મા લક/અરજદારને પાઠવી આપવાની જવાબદાર
રહશે.

બ

ગે રકાયદસર/બીન પરવાનગી િવકાસ, ગે રકાયદસર/બીન પરવાનગી ઉપયોગ
સંબધ
ં ી
ે
હેઠળના િવ તારમાં ચાલતા ગેરકાયદે સર બાંધકામ તથા
૧. પોતાના કાયર્ક્ષત્ર
િબનપરવાનગીમાં થતા ઉપયોગ અંગેના િક સાઓમાં સુપરવાઇઝર

ારા રજુ

કરે લ અહેવાલ અ વયે કાયદાકીય કાયર્વાહી અંતગર્ત એકટ હેઠળની નોટીસો
પાઠવવા સંબિં ધત સંપ ૂણર્ કાયર્વાહી િનયત સમય મયાર્દામાં પ ૂણર્ કરવા
વખતોવખત સમયસર મદદનીશ નગર િનયોજક ી સમક્ષ પ્રકરણ રજુ કરવાનુ ં
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રહેશ.ે

૨. ગેરકાયદે સર બાંધકામ શ આતથી જ અટકાવવા તા કાિલક િસ

રુ ીટી બેસાડવા

મદદનીશ નગર િનયોજક ીને અહેવાલ મ ૂકવાનો રહેશ.ે

૩. નોટીસ બજવણી અંગેની કામગીરી પ ૂણર્ થયેથી તાકીદે બાંધકામ તોડી પાડવા

સમક્ષ પ્રકરણ રજુ કરવાની જવાબદારી લાનીંગ

મદદનીશ નગર િનયોજક ી
આસી ટ ટની રહેશે.

૪. ઉપરી અિધકારી ીની ગેરકાયદે સર બાંધકામ તોડી પાડવા મળે લ મંજુરી અ વયે
ગે રકાયદસર બાંધકામ સમય મયાદામાં તોડ પાડ
જવાબદાર

ૂ ર કરવા

ગે ની સં ૂણ

ુ તપણે
લાન ગ આસી ટ ટ તથા મદદનીશ નગર િનયોજક ીની સં ક

રહશે.
ે
હેઠળના િવ તારમાં ચાલતા ગેરકાયદે સર બાંધકામ તથા
૫. પોતાના કાયર્ક્ષત્ર
િબનપરવાનગી ઉપયોગ અટકાવવા બાબતે સુપરવાઇઝર

ારા સમયસર થળ

તપાસ અહેવાલ રજુ કરે લ ન હોય તો હકીકતલક્ષી િવગતો ઉપરી અિધકારી ીના
યાને લાવી સુપરવાઇઝરની ફરજ પ્ર યેની બેદરકારી અંગે કાયદે સરની કાયર્વાહી
કરવા ભલામણ કરવાની રહેશ.ે
ે િવ તારમાં ગે રકાયદસર બાંધકામ ન થાય તે
૬. પોતાના કાયર્ક્ષત્ર
રાખવાની તથા થયેલ બાંધકામ

ૂ ર કરવા

ગે ની તકદાર

ુ ીની સં ૂણ જવાબદાર હો ાની
ધ

ઇએ લાનીંગ આસી ટ ટની રહેશે.

ક

ુ ા પ નગર રચના તૈયાર કરવા સંબધ
સ
ં ી

૧. ટી.પી. કીમ/વેરીએશન/િવકાસ નકશા િવગેરે અંગે ખાનગી/સરકાર ીની આવતી
તમામ અરજીઓ/પત્રો અનુસધ
ં ાને સુપરવાઇઝર

રજુ થાય તે અંગે

ારા િનયત સમયમાં િવગતો

યાન રાખશે અને રજુ થયેલ િવગતો સિહત હકીકતલક્ષી

અહેવાલ ઉપરી અિધકારી સમક્ષ મુકવાનો રહેશે.

૨. પોતાના ઉપરી અિધકારીઓ ીના આદે શોનું પાલન કરશે તથા તેઓ ી સાથે
સંકલનમાં રહી િવભાગની કામગીરી બજાવશે.

૩. સુપરવાઇઝર

ારા જાળવેલા િવભાગને લગતા રે કડર્ સંબિં ધત પત્રકોની માિસક

ચકાસણી કરવાની રહેશે તથા આ અંગેનો અહેવાલ ઉપરી અિધકારી ીના યાને

લાવવાનો રહેશે.

૪. ટીપી શાખાને લગતી જ રી માિહતી/િવગતો, અ ય શાખા/કચેરીમાંથી િનયત
સમય-મયાર્દામાં સુપરવાઇઝર ારા મેળવીને રજુ થાય તે અંગે દે ખરે ખ રાખવાની

રહેશે અને રજુ થયેલ માિહતી/િવગતો, જ રી હુકમ/િનણર્ય/આદે શ સા
અિધકારી ીને સાદર કરશે;

ઉપરી

માં િનણર્ય આ યાથી આનુષાંિગક કાયર્વાહી કરવાની

રહેશ.ે

૫. ટી.પી. કીમમાં આયોજન અંગેની કામગીરી અંતગર્ત ઉપરી અિધકારી ી સાથે રહી
દરે ક સીટી સ.નં./રે .સ.નં./ લોક નં. ઇ યાદી
ગુજરાત ટાઉન

લોટનુ ં થળ િનિરક્ષણ કરી, ધી

લાનીંગ એ ડ અબર્ન ડેવલોપમે ટ એકટ્ , ૧૯૭૬ તથા અ ય

અમલી કાયદાઓની સાપેક્ષમાં િનયત કાયર્વાહી કરવાની રહેશે.
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૬. ટ .પી. ક મના આયોજન

ગે ની કામગીર

તગત, ટ .પી. ક મની લા ુ હદોની

ચકાસણી કરવાની; હયાત નાળા-કાંસ-કનાલ-ર તા-બોરવેલ, ઇલે. ા સમીશન

લાઇન(KV
આર

સાથે),

ઓ.એન. .સી.

લાઇન,

ગે સ

લાઇન,

ત/પૌરા ણક+અવશેષો, િવિવધ ટાવર વગે ર તથા અ ય તમામ

કારની

સંપાદ ત જમીન બાબતે સં ૂણ િવગતો મેળવી યોજનામાં સમાવેશ કરવાની;
તમામ નકશા,

ક મ- કુ , પ કો ઇ યાદ એકબી ને

ઝીણવટભર ચકાસણી કરવાની; લાન ગ આસી ટં ટની

૭. હોદાની

ુ ગ
સ
ં ત હોય તે બાબતે
ગત જવાબદાર રહશે.

એ કામગીરી સંબિં ધત થયેલા પિરપત્રો અનુસાર ફરજ બજાવવાની

રહેશ.ે

જનરલ

ડ

૧. સુપરવાઇઝરની તમામ કામગીરીની દે ખરે ખ રાખવાની રહેશે. સુપરવાઇઝરની
દરરોજની

થળ તપાસ અંગે ડાયરીમાં ન ધ પર સહી કરી મદદનીશ નગર

િનયોજક ીના યાને મ ૂકવાની રહેશ.ે

૨. વખતોવખત ઉપરી અિધકારી ી

ારા સ પવામાં આવતી ફરજો/જવાબદારીઓ

બજાવવાની રહેશે.

૩.

થળ

િનરીક્ષણ

કરવા

જાય

યારે

સંબિં ધત

જમીનની

આસપાસની

જમીનો/બાંધકામો અંગે ચકાસણી કરવાની પ્રથા અપનાવવાની રહેશે તથા
કુદરતી/માનવસજીર્ત

પિરબળો

મ

કે,

કેનાલ,

તળાવ,

નદીનાળા,

ઇલે.ટ્રા સમીશન લાઇન (KV સાથે), ઓ.એન.જી.સી.લાઇન, ટાવર, ગેસ લાઇન,
આરિક્ષત/પૌરાિણક+અવશેષો વગેરે બાબતોની ઝીણવટભરી ચકાસણી કયાર્ બાદ
સંબિં ધત જમીનને અસર થતી હોય તો અહેવાલમાં પ ટ ઉ લેખ કરવાનો રહેશ.ે

૪. સ તાહમાં એકવાર સુપરવાઇઝર ીના કબાટની ચકાસણી કરી રે કડર્ યવિ થત

જાળવણી કરે લ છે તથા રજી ટરો િનયત નમુનામાં અપડેટ કરે લ છે તે અંગે

ચકાસણી કરવાની રહેશ.ે

૫. ગુ.ટા. લા. એ ડ અ.ડે.એકટની કલમ ૬૭,૬૮,૬૯ હેઠળની નોટીસો સમયસર

બજાવી તમામ કામગીરી પ ૂણર્ કરી ર તા/ રીઝવેર્શન લોટ વગેરે કબજા પ્રા ત

કરવાની જવાબદારી રહેશે તથા જમીનનો કબજો મ યેથી એ ટેટ શાખાને સુપ્રત
કરવાનો રહેશે.

૬. આઉટડોર કામગીરીની ડાયરી તથા કાયર્પત્રક જાળવવાનું રહેશ.ે દરરોજ
મદદનીશ નગર િનયોજક ીની સહી કરાવવાની રહેશ.ે દર પંદર િદવસે નાયબ

નગર િનયોજક તથા દર માસના અંતે િસિનયર નગર િનયોજકના જાણ માટે મ ૂકી
સહી મેળવવાની રહેશ.ે

૭.

લાનીંગ આસી ટ ટના હો ાની

ઇએ કામગીરી અંગે થયેલા પરીપત્ર મુજબ

ફરજો/જવાબદારી િનભાવવાની રહેશ.ે

૮. સુપરવાઇઝરની હાજરી, મુવમે ટ રજી ટર તથા તૈયાર કરે લ રજી ટરોનું આકિ મક

ચેકીંગ કરી ક્ષિત જણાય તો ખુલાશો માંગી ઉપરી અિધકારી ીના યાને મુકવાનુ ં
રહેશ.ે
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૯. કોટર્ મેટરોમાં સુપરવાઇઝર સાથે હાજર રહી લીગલ એડવોકેટને િવગતો/માિહતી
પુરી પાડવાની રહેશ.ે

૫.

સુપરવાઇઝર
િવકાસ પરવાનગી, વાપરવાની પરવાનગી સંબધ
ં ી

અ

૧. િવકાસ પરવાનગીના પ્રકરણો મળે થી અરજી સાથે આવેલ િબડાણો અને નકશાઓ
િનયમ મુજબ છે કે કેમ તે અંગેની પ્રાથિમક ચકાસણી કરવાની રહેશે.

૨.

થળ િનરીક્ષણ કરીને થળ-િ થિતની હકીકત તથા રજુ કરે લ નકશાની સુસગ
ં તતા
સિહત અહેવાલ તૈયાર કરી લાનીંગ આસી ટ ટ સમક્ષ મ ૂકવાનો રહેશે.

૩. માિલકીના પુરાવા તથા દરે ક ફોમર્ની િવગતો GDCR જોગવાઇઓ મુજબ ચકાસી

ખ ૂટતી િવગતો અંગે ચોક્કસ ખાત્રી કરી પ્રકરણ મ યેથી િદન-૧૦માં ઉપરોકત

સમગ્ર કાયર્વાહી પ ૂણર્ કરીને લાનીંગ આસી ટ ટ સમક્ષ મ ૂકવાનું રહેશ.ે

૪. મંજુરી, નામંજુરી તથા પ્રકરણ સંબિં ધત અ ય તમામ પ્રકારના જાવક લખીને પો ટ
કરવા સંબિં ધત શાખામાં મોકલી આપવાના રહેશે.

૫. િવકાસ પરવાનગી આ યા પછી થળ ઉપર વખતોવખત બાંધકામની ચકાસણી

કરવી અને GDCR ની જોગવાઇ મુજબ તબક્કાવાર બાંધકામ અંગેનો પ્રગિત

અહેવાલ રજુ કરાવી લાનીંગ આસી ટ ટ સમક્ષ મ ૂકવાનો રહેશે.

૬. મંજુર થયેલ નકશા કરતાં ફેરફારવા ં બાંધકામ હોય તો લાનીંગ આસી ટ ટને
રીપોટર્ કરવાનો રહેશે.

૭. િવકાસ પરવાનગી આ યા બાદ કામ શ કયુર્ ન હોય અને ૧૨ માસ પુરા થયા
હોય તેવા કેસો દફતરે કરવાની કાયર્વાહી માટે

લાનીંગ આસી ટ ટ સમક્ષ

મ ૂકવાના રહેશે.

૮. િવકાસ પરવાનગી મેળ યા િસવાય થળ ઉપર બાંધકામ ચાલુ કરે લ હોય તે
પ્રકરણમાં તા કાિલક થળ તપાસ અહેવાલ મ ૂકવાના રહેશ.ે

૯. વાપરવાની મંજુરી માંગતા કેસમાં સાથે થળ તપાસ કરવી, જ રી જાવક લખવા,
યાને મ ૂકવી, મંજુરી મ યા બાદ મકાન વાપરવાની

ઉપરી અિધકારીને િવગતો

પરવાનગી અંગેન ુ ં પ્રમાણપત્ર તૈયાર કરવાનુ ં રહેશ.ે

૧૦. િબનપરવાનગીએ વપરાશ શ

ન થાય તે અંગેની

થળ િનરીક્ષણ દર યાન

તકેદારી રાખવી અને ઉપયોગ શ થયેલ હોય તેવા કેસોમાં લાનીંગ આસી ટ ટ
સમક્ષ રીપોટર્ મ ૂકવાનો રહેશે.

૧૧. સ ામંડળને ટી.પી. કીમ

ઇએ પ્રા ત થયેલ ર તા/અનામત

લોટ/ખાનગી

અંિતમખંડમાં દબાણ/ગેરકાયદે સર બાંધકામ ન થાય તે અંગે વખતોવખત થળ

તપાસ કરી લાનીંગ આસી ટ ટ સમક્ષ અહેવાલ રજુ કરવાની સંપ ૂણર્ જવાબદારી
રહેશ.ે

બ

ગે રકાયદસર/બીન પરવાનગી િવકાસ, ગે રકાયદસર/બીન પરવાનગી ઉપયોગ
સંબધ
ં ી:
ે હેઠળના િવ તારમાં થળ િનરીક્ષણ કરીને ચાલતા ગેરકાયદે સર
૧. પોતાના કાયર્ક્ષત્ર
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બાંધકામ તથા િબનપરવાનગીમાં થતા ઉપયોગ અંગેના બાંધકામો / મકાનોની
ફાઇલ તૈયાર કરી પ્રાથિમક થળ તપાસનો અહેવાલ લાનીંગ આસી ટ ટ સમક્ષ
મ ૂકવાનો રહેશે

૨. ગેરકાયદે સર બાંધકામનો કેચ તૈયાર કરવો તથા પ્રથમ િનરીક્ષણ વેળાના ફોટા
પડાવીને પ્રકરણે રજુ રાખવાના રહેશ.ે

૩. માિલકી વગેરે જ રી માિહતી મેળવી પ્રકરણે સામેલ કરવાની રહેશે.
૪. ઝોનીંગ, ટી.પી. કીમ, એકવીઝીશન વગેરે માિહતી સંબિં ધત શાખામાંથી મેળવી
પ્રકરણે સામેલ કરવાની રહેશે.

૫.

લાનીંગ આસી ટ ટની સ ૂચના/આદે શાનુસાર નોટીસો તૈયાર કરી બજવણી
કરવાની રહેશે.

૬. નોટીસમાં દશાર્વેલ સમયમયાર્દા પ ૂણર્ થયેથી મ ૃિત પત્ર/રજુ આત કરવાની તક
આપવા લાનીંગ આસી ટ ટ સમક્ષ પ્રકરણ મ ૂકવાનુ ં રહેશ.ે

૭. બીજી નોટીસ તૈયાર કરી લાનીંગ આસી ટ ટ સમક્ષ પ્રકરણ મ ૂકવાનું રહેશે.
૮. ગેરકાયદે સર બાંધકામના પ્રકરણો સંદભર્ થયેલ કોટર્ િલટીગેશન અંગેના રજી ટરો

બનાવવા અને તેમાં વખતો-વખત માિહતી ભરી અપડેટ બનાવવા અને

જાળવવાના રહેશે.

૯. ગેરકાયદે સર બાંધકામો અંગેની કોટર્ મેટરોમાં/કોટર્ માં હાજર( લાનીંગ આસી ટ ટ

સાથે) રહી હકીકતલક્ષી િવગતો સંબિં ધત લીગલ એડવોકેટને પુરી પાડવાની રહેશ.ે

૧૦. ગેરકાયદે સર બાંધકામોને લગતી અરજી, ટપાલો
રજી ટર રાખવુ ં તથા મુળ પ્રકરણે સામેલ કરી

વીકારવી તેન ુ ં

યવિ થત

લાનીંગ આસી ટ ટ સમક્ષ

મ ૂકવાની રહેશે.

૧૧. ગેરકાયદે સર બાંધકામ શ આતથી ન થાય તથા અટકાવવા માટે તા કાિલક
લાનીંગ આસી ટ ટ સમક્ષ અહેવાલ મ ૂકવાનો રહેશે.

ે હેઠળના િવ તારમાં થયેલ/થતા દરે ક પ્રકારનાં ગેરકાયદે સર
૧૨. પોતાના કાયર્ક્ષત્ર
બાંધકામ કે

ની મંજુરી મેળવેલ નથી તે સંદભેર્ પ્રાથિમક

અહેવાલ તૈયાર કરી લાન ગ આસી ટ ટ સમ

થળ તપાસ કરી

ર ુ કરવાની સં ૂણ જવાબદાર

ુ રવાઇઝરની રહશે. આવું કોઇપણ ગેરકાયદે સર બાંધકામ ઉપરી અિધકારી ીના
પ
યાને આવશે અને ગેરકાયદે સર બાંધકામ અટકાવવા સમયસરની અસરકારક
કાયર્વાહી થયેલ નહીં હોય તો ફરજ પ્ર યે ગંભીર બેદરકારી ગણી લાગતા વળતા
સુપરવાઇઝર સામે કાયદે સરની કાયર્વાહી કરવામાં આવશે.

ક

ુ ા પ નગર રચના તૈયાર કરવા સંબધ
સ
ં ી

૧. ટી.પી. કીમ/વેરીએશન/િવકાસ નકશા િવગેરે અંગે ખાનગી/સરકાર ીની આવતી

તમામ અરજીઓ/પત્રો અનુસધ
ં ાને રજુ થયેલ િવગતો સિહત િનયત સમયમાં

િનકાલ થાય તે માટે ઉપરી અિધકારી સમક્ષ મુકવાની રહેશે.

૨. પોતાના ઉપરી અિધકારીઓ ીના આદે શોનું પાલન કરશે તથા તેઓની રાહબરી
હેઠળ િવભાગની કામગીરી બજાવશે.
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૩. ટીપી શાખાને લગતી જ રી માિહતી/િવગતો, અ ય શાખા/કચેરીમાંથી િનયત
સમય-મયાર્દામાં મેળવવાની જવાબદારી રહેશે અને રજુ થયેલ માિહતી/િવગતો,

જ રી હુકમ/િનણર્ય/આદે શ સા

ઉપરી અિધકારી ીને સાદર કરશે;

માં િનણર્ય

આ યાથી આનુષાંિગક કાયર્વાહી કરવાની રહેશે.

૪. ટી.પી. કીમમાં

આયોજન

અંગેની

કામગીરી

અંતગર્ત,

દરે ક

સીટી

સ.નં./રે .સ.નં./ લોક નં. ઇ યાદી લોટનુ ં તમામ બાબતો અંગે ઝીણવટભયુર્ં થળ

િનિરક્ષણ કરી, ટી.પી. કીમની લાગુ હદોની ચકાસણી કરીને િવગતો ઉપરી
અિધકારી સમક્ષ મુકવાની રહેશ.ે

૫. ટી.પી. કીમના આયોજન અંગેની કામગીરી અંતગર્ત તમામ નકશા, કીમ બુક,
પત્રકો ઇ યાદી રે કડર્ ની જાળવણી સંબિં ધત કાયર્વાહી ઉપરી અિધકારી ીના આદે શ

મુજબ કરવાની રહેશ.ે

૬. હોદાની

એ કામગીરી સંબિં ધત થયેલા પિરપત્રો અનુસાર ફરજ બજાવવાની

રહેશ.ે

ડ

જનરલ

૧. દરરોજની ટપાલ વીકારી તથા લાનીંગ આસી ટ ટના યાન ઉપર લાવવાની
રહેશ.ે

૨. અરજી મુળ પ્રકરણે સામેલ કરી લાનીંગ આસી ટ ટ સમક્ષ મ ૂકવાની રહેશે.
૩. અ ય શાખામાંથી જ રી માિહતી/િવગતો મેળવવાની રહેશ.ે
૪. દરે ક ફાઇલોના હેડવાઇઝ રજી ટરો તૈયાર કરીને જાળવવાના રહેશે,
પરવાનગી,

વાપરવાની

પરવાનગી,

ગેરકાયદે સર

બાંધકામ,

મ કે િવકાસ
િસક્યોરીટી,

આર.ટી.આઇ., સરકારી પત્રો, કોટર્ મેટર, ગુડા હેઠળ આવેલ અરજીઓ, ટીપી કીમ
અંતગર્ત આવેલ વાંધા અરજીઓ, અ ય અરજીઓ, રે કડર્ શાખામાં પાઠવેલ ત ુમારો
વગેરે. આવા રજી ટરો મુખ્ય વે ક યુટરાઇ ડ રાખી વખતોવખત માિહતી અપડેટ
કરવાની રહેશે તથા જાળવણી કરવાની રહેશ.ે ઉપરાંત, દરે ક પ્રકારનુ ં રે કડર્ હાડર્
તથા સો ટ કોપીમાં જાળવવાનુ ં રહેશે.

૫. દરે ક કેસમાં પાના નંબર નાખવા, તેમને લગતી માિહતી એકત્ર કરી કેસમાં રજુ

રાખવી, ત ુમારની યવિ થત જાળવણી કરવી તથા કામ પ ૂણર્ થયે રે કડર્ શાખામાં
ત ુમાર મોકલી આપવાની અંગત જવાબદારી રહેશે.

૬. દરે ક તુમારે જ રી જાવક તૈયાર કરવા, ટપાલ તૈયાર કરવી, પો ટ કરવા સંબિં ધત
િવભાગે મોકલવી, ક ટી જ સી મેળવવી, ફાઇલો યવિ થત જાળવણી કરવી વગેરે

તમામ પ્રકારની કામગીરી કરવાની રહેશે.

૭. પોતાના ઉપરી અિધકારી ીઓ વખતોવખત

કામગીરી સ પણી કરે તે ફરજો

બજાવવાની સંપ ૂણર્ જવાબદારી રહેશ.ે

૮. ઉપરી અિધકારીઓ સમક્ષ મુકવામાં આવતા પ્રકરણો/કેસોની અવરજવરની ન ધ
રાખવાની રહેશ.ે

૯. કબાટમાં દરે ક પ્રકારના ત ુમારો હેડવાઇઝ, કાગળો, પત્રો વગેરે જ રી લેબલ
16

લગાવી યવિ થત જાળવણી કરવાની રહેશ.ે

૧૦. ગુ.ટા. લા.એ ડ અ.ડે.એક્ટ, ૧૯૭૬ મી કલમ ૬૭,૬૮,૬૯ હેઠળની નોટીસો તૈયાર
કરવા તથા િનયત સમય મયાર્દામાં બજવણી કરવા અંગેની કામગીરી કરવાની

રહેશ.ે

૧૧. આઉટડોર કામગીરીની ડાયરી તથા કાયર્પત્રક જાળવવાનું રહેશે. દરરોજ લાનીંગ
આસી ટ ટની

તથા

દર

અઠવાિડયે

મદદનીશ

નગર

િનયોજક ીની

સહી

કરાવવાની રહેશ.ે દર પંદર િદવસે નાયબ નગર િનયોજક તથા દર માસના અંતે
િસિનયર નગર િનયોજક ીની જાણ માટે મ ૂકી સહી મેળવવાની રહેશે.

૧૨. સુપરવાઇઝરના હો ાની

ઇએ કામગીરી અંગે થયેલા પરીપત્ર મુજબ તમામ

ફરજો/જવાબદારી િનભાવવાની રહેશ.ે

૧૩

થળ

િનરીક્ષણ

કરવા

જાય

યારે

સંબિં ધત

જમીનની

આસપાસની

જમીનો/બાંધકામો અંગે ચકાસણી કરવાની પ્રથા અપનાવવાની રહેશે તથા
કુદરતી/માનવ સજીર્ત પિરબળો

મ કે, કુદરતી/માનવસજીર્ત કેનાલ/કાંસ,

તળાવ, નદીનાળા, ઇલે.ટ્રા સમીશન લાઇન (KV સાથે), ઓ.એન.જી.સી.લાઇન,
ટાવર, ગેસ લાઇન, આરિક્ષત/ પૌરાિણક+અવશેષો વગેરે બાબતોની ઝીણવટભરી
ચકાસણી કયાર્ બાદ સંબિં ધત જમીનને અસર થતી હોય તો અહેવાલમાં પ ટ
ઉ લેખ કરવાનો રહેશે.

૧૪. કોટર્ મેટરોમાં

લાનીંગ આસી ટ ટ સાથે હાજર રહી િવગતો/માિહતી પુરી

પાડવાની રહેશ.ે

વહ વટ શાખા
૧.

નાયબ કલેક્ટર ી

ટેલીફોન/ મોબાઇલ, લાઇટ, જાહેરાત, વતર્માનપત્રોના
બીલો મંજુર કરવાની સ ા.

અમલીકરણ શાખા
૧.

કાયર્પાલક ઇજનેર ી

સ ામંડળના બાંધકામ િવભાગને લગતા કામો કરવાની
સંપ ૂણર્ કામગીરી. કો ટ્રાક્ટરોના રનીંગ અને ફાઇનલ બીલ
મંજુર કરવાની સ ા. સ ામંડળ િવ તારના રોડ, ગટર,
લાઇટ, વરસાદી પાણીની લાઇન

વા કામોના અંદાજ

તૈયાર કરી ટે ડર બહાર પાડવાની સ ા.
૨.

નાયબ
ઇજનેર ી

કાયર્પાલક સ ામંડળના બાંધકામ િવભાગને લગતા કામો ઉપર
દે ખરે ખ રાખવાની કામગીરી. કો ટ્રાક્ટરોના રનીંગ અને
ફાઇનલ બીલ ચેકીંગ કરવાની સ ા. સ ામંડળ િવ તારના
રોડ, ગટર, લાઇટ, વરસાદી પાણીની લાઇન

વા કામોના

અંદાજ તૈયાર કરી ડ્રા ટ ટે ડર તૈયાર કરવાની સ ા.
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હસાબી શાખા
૧.

નાણાં.સલાહકાર અને સ મંડળના તમામ નાણાંિકય
િહસાબી અિધકારી ી

એકાઉ ટ

કામગીરી

યવહારો ઉપર દે ખરે ખ.

અંગેન ું સુપરિવઝન, સ ામંડળના

િહસાબી શાખામાં રજુ થયેલ બીલોમાંથી કપાત થયેલ
ઇ કમટેક્ષ, સવીર્સટેક્ષ, વેટ િવગેરેના ચલણો સમયસર
જમા કરાવવા. સ ામંડળના અંદાજપત્ર તૈયાર કરવાની
કામગીરી. સ ામંડળના િહસાબોનું ઓડીટ કરાવવાની
કામગીરી. ચુકવણીના ચેકોમાં સહી કરવા. સ ામંડળના
વાિષર્ક િહસાબોનો રીપોટર્ તૈયાર કરવો.
એ ટટ શાખા
૧.

એ ટેટ ઓફીસર ી

સ ામંડળના લોટોની જાણવણી તથા િનકાલ કરવા પાત્ર
િમ કતોની હરાજીનું આયોજન તેમજ આવાસ યોજનાના
ડ્રોની ય થા કરવી.

જનસંપક શાખા
૧.

પ લીક

ર લેશન સ ામંડળની જ રીયાત મુજબની પ્રેસ નોટ, જાહેરાતો,

ઓફ સર ી

સાિહ ય છપાવવુ,ં તેમજ સ ામંડળની કામગીરી અંગે
લોકોને યોગ્ય માિહતી મળી રહે તેવી ય થા કરવી.

કો
૧.

ટુ ર શાખા

સી ટમ

વેબ-સાઇટ મેનેજમે ટ, સીવીક સે ટર

એનાલી ટ ી

બી.યુ.પરમીશન, પાટર્ લાન, એફ ફોમર્, ઝોનીંગ સટ ફીકેટ,
પ્રોપટ

માટર્ કાડર્ ની કામગીરી
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ારા ઓન લાઇન

૩

દે ખરે ખ અને જવાબદારીના મા યમ સિહત િનણર્ય લેવાની પ્રિક્રયામાં
અનુસરવાની કાયર્રીિત;
શહેરી િવ તાર માટે િવકાસ યોજનાઓ, નગર રચના યોજના (ટી.પી. કીમ), શહેરી
િવકાસ િવ તારમાં સરવે, િવકાસ યોજના અનુસાર િવકાસ પ્રવ ૃિ ઓનું િનયંત્રણ િવગેરે િનણર્યો
GDCR માં જણા યા મુજબ લેવામાં આવે છે .
સ ામંડળના વહીવટી િનણર્યો માટે કચેરીની કાયર્પ ધિત, ગુજરાત િસિવલ સિવર્સ

સ

િવગેરે મુજબની કાયર્પ ધિત સરકાર ી ારા નક્કી કરવામાં આવેલ િનયમોનુસાર લેવામાં આવે
છે .
પાણી પુરવઠા, ગંદા પાણી (સુએઝ) ના િનકાલની તેમજ ર તાઓ સાથે સંકળાયેલા
કામો કરવા અને આવાસની પ્રાથિમક સુિવધાઓ અને અ ય સેવાઓના બાંધકામો માટે
સરકાર ીના એસ.ઓ.આરને યાનમાં રાખી ઇ – ટે ડર પ્રિક્રયા

ારા કામગીરી કરવામાં આવે

છે .
આ ઉપરાંત અ ય અગ યની બાબતો માટે

તે શાખા કક્ષાએથી શ કરી શાખાિધકારી,

મુખ્ય કારોબારી અિધકારી અને ચેરમેન ીની કક્ષા સુધી િનણર્યો લેવા જણાવવામાં આવે છે .
તેમજ કાયદાથી નક્કી કરે લી અને િનતી િવષયક બાબતો અંગે સ ામંડળન બોડર્ સમક્ષ િનણર્ય
માટે કામ મુકવામાં આવે છે .

બાબતો માટે સરકાર ીની મંજુરી જ ર હોય તેવી બાબતો

િવચારણા માટે સરકાર ીને પાઠવવામાં આવે છે .

19

૪.

પોતાના કાય બજાવવા માટે નક્કી કરે લા ધોરણો;
િવકાસ પરવાનગી
ઔડા િવ તારમાં સમાિવ ટ ગામતળો તથા તેની આજુ બાજુના રે વ યુ િવ તારમાં કોઇપણ
પ્રકારનો િવકાસ કરતાં પહેલાં ઔડાની િવકાસ પરવાનગી મેળવવી આવ યક છે .
(અ)

ઇંટપજાવો અંગેની પરવાનગી : ઇંટોના ભ ા, ખાણ તથા ક્વોરીની માટે

(બ)

બાંધકામ અંગેની પરવાનગી

િવકાસ પરવાનગી માટેના િનયમો, અ ય ફોમર્સ તેમજ સંબિં ધત ફી માટે ની તમામ માિહતી
જી.ડી.સી.આર. માં િવ ત ૃત રીતે મળી શકશે.
એ જિનયર – આ કટ ટ ર

શન

અમદાવાદ શહેરી િવકાસ સ ામંડળ િવ તારોમાં સ ૂિચત બાંધકામની િવકાસ પરવાનગી
મેળવવા રજી ટડર્ એિ જિનયર/આિકર્ટેક્ટ પાસે નકશા બનાવવા આવ યક છે . આ અંગે
એિ જિનયર / આિકર્ટેક્ટનું િડગ્રી /િડ લોમા સરકાર મા ય સં થાઓનું સટ િફકેટ મેળવેલ હોવું
જ રી છે . િનયત અનુભવ સાથે જ રી ફી ભયેર્થી ઔડામાં ઓન-લાઇન રજી ટ્રે શન કરવામાં આવે
છે .
ડવલપર ર

શન

ગુજરાત નગર રચના અને શહેરી િવકાસ અિધિનયમ – ૧૯૭૬ તથા જી.ડી.સી.આર. ના િનયમ
– ૯ મુજબ ડેવલપર રજી ટ્રેશન કરાવવું આવ યક છે .
ઔડામાંથી ઉપલ ધ કરવામાં આવતા સટ ફકટ / નકશાઓ
(અ)

ઝોન સટ િફકેટ

(બ)

સાઇટ લાન

(ક)

ટી.પી. કીમના નકશા

ઔડામાંથી આપવામાં આવતા અ ભ ાયો
(અ)

જૂની મંજુર તથા નવી પુનરાવિતર્ત િવકાસ યોજનાના ઝોન – એક જ પત્રકમાં

(બ)

ગામ ઔડામાં આવે છે કે કેમ તેની િવગતો

(ક)

િવકાસ પરવાનગી નકલો, િવકાસ ચા

નીચેની સેવાઓ આપવામાં િસિ

પ્રમાણપત્રોની નકલો

પ્રા ત કરવાનો આમારો હેત ુ છે :

અમદાવાદ શહેરી િવકાસ સ ામંડળ કચેરીમાં
ઉપલ ધ કરવાની િવગતોની સમય મયાર્દા)
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તે િવભાગને મ યેથી (જાહેર જનતાને

અ.નં.

િવગત

૧

આિકર્ટેક્ટ રિજ ટ્રે શન

૨

િવકાસ પરવાનગી

૩

ઉપલ ધ થવાનો સમયગાળો
૧૫ િદવસ
૩૦ િદવસ *

લીંથ ચેક

૧૫ િદવસ

ુ સી સટ િફકે ટ
પ

૪

ઓ

૨૧ િદવસ

૫

ઝોન સટ િફકે ટ

૬

પાટર્ લાન

૧૦ િદવસ

૭

જૂની મંજૂર તથા નવી પુનરાવિતર્ત િવકાસ

૧૦ િદવસ

૫ િદવસ

યોજના ઝોન (એક જ પત્રકમાં)

*

૮

ગામ ઔડામાં આવે છે કે કે મ તેની િવગત

૯

િવિવધ અિભપ્રાયો

૭ િદવસ
૧૫ િદવસ

ગુજરાત ટાઉન લાનીંગ એક્ટ મુજબ ૯૦ િદવસ છે .
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૫.

કાય

બજાવવા માટે પોતાની પાસેના અથવા િનયંત્રણ હેઠળના કે

કમર્ચારીઓ

ારા અનુસરવામાં આવતા િનયમો, િવિનયમો, સ ૂચનાઓ,

િનયમસંગ્રહો અને તે સંબધ
ં ી રે કડર્ ;
૫.૧

જાહેર તંત્ર અથવા િનયંત્રણ હેઠળના અિધકારીઓ અને કમર્ચારીઓએ ઉપયોગ કરવાના
િનયમો, િવિનયમો, સ ૂચનાઓ, િનયમસંગ્રહો અને દફતરોની યાદી નીચેના નમુના મુજબ
આપો. આ નમ ૂનો દરે ક પ્રકારના દ તાવેજ માટે ભરવાનો છે .

ક્રમ

દ તાવેજનું નામ અને મથા ં

૧.

સામા ય િવકાસ િનયંત્રણ િવિનયમો

િવિનયમો

૨.

ૂ ુ લખાણ
દ તાવેજ ઉપરનું ટંક

જમીન િવકાસ પ્રવ ૃિ

માટે જાળવવા

પડતા

અને

ધારા-ધોરણો

અરજીના

ફોમર્, પરવાનાઓ અંગેની લાયકાત
૩.

યિક્તને િનયમો/ િવિનયમો, સ ૂચનાઓ અમદાવાદ શહેરી િવકાસ સ ામંડળ,
િનયમસંગ્રહ

દફતરોની

નકલ

અહીથી સરદાર

મળશે.

વ લભભાઇ

પટેલ

ભવન,

ઉ માનપુરા, આ મ રોડ, અમદાવાદ૩૮૦ ૦૧૪.
ઇ-મેઇલ: auda_urban@yahoo.co.in
વેબ સાઇટ: www.auda.org.in

િવભાગ

ારા

િનયમો/

િવિનયમો,

સ ૂચનાઓ

િનયમસંગ્રહ દફતરોની નકલ

.૫૦૦.૦૦ પ્રિત નકલ (GDCR)

માટે લેવાતી ફી
૫.૨
ક્રમ

દ તાવેજનું નામ અને મથા ં

૧.

િવકાસ

યોજનાના

દ તાવેજનો પ્રકાર

નકશાઓ/

નગર દફતરો

રચના યોજનાના નકશાઓ/ પ્રમાણ પત્ર
૨.

ૂ ુ લખાણ
દ તાવેજ ઉપરનું ટંક

િવકાસ

યોજના/

યોજનાઓના નકશા,

નગર

રચના

ઝોનીંગ, એફ-

ફોમર્, બેઇઝ મેપ િવગેરે
૩.

યિક્તને િનયમો/ િવિનયમો, સ ૂચનાઓ અમદાવાદ શહેરી િવકાસ સ ામંડળ,
િનયમસંગ્રહ

દફતરોની

નકલ

અહીથી સરદાર
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વ લભભાઇ

પટેલ

ભવન,

મળશે.

ઉ માનપુરા, આ મ રોડ, અમદાવાદ૩૮૦ ૦૧૪.
ઇ-મેઇલ: auda_urban@yahoo.co.in
વેબ સાઇટ: www.auda.org.in

િવભાગ

ારા

િનયમો/

િવિનયમો, સામેલ પત્રક મુજબ

સ ૂચનાઓ

િનયમસંગ્રહ દફતરોની નકલ

માટે લેવાતી ફી
પત્રક
ક્રમ

િવગત

રકમ .

યુિનટ

૧.

ડી.પી. પાટર્ લાન

૫૦૦.૦૦ પ્રિત સવેર્/ લોક નંબર

૨.

ટી.પી. કીમ પાટર્ લાન

૫૦૦.૦૦ પ્રિત અંિતમ ખંડ નંબર

૩.

ઝોનીંગ સટ ફીકેટ

૩૦૦.૦૦ પ્રિત સવેર્/

લોક નંબર/

અંિતમ ખંડ નંબર
૪.

અંતર અિભપ્રાય માટે

૩૦૦.૦૦

૫.

માપણી શીટ

૩૦૦.૦૦

૬.

ફોમર્ – એફ (F-Form)

૩૦૦.૦૦ પ્રિત અંિતમ ખંડ નંબર

૭.

ટી.પી. કીમનો નક્શો ( કેલ – ૧:૪૦)

૨૦૦૦.૦૦ પ્રિત કીમ

૮.

ગામનો નક્શો ( કેલ – ૧:૮૦)

૨૦૦૦.૦૦ પ્રિત િવલેજ

૯.

ડી.પી.શી સ ( કેલ – ૧:૮૦)

૨,૦૦૦.૦૦ પ્રિત શી સ

૧૦.

ગ્રોથ સે ટર ( કેલ – ૧:૮૦)

૪૦૦૦.૦૦

૧૧.

બેઇઝ મેપ – ૨૦” x ૨૨”

૧૦૦૦.૦૦

૧૨.

બેઇઝ મેપ – ૩૨” x ૪૦”

૨૦૦૦.૦૦

૧૩.

એરપોટર્ નકશો (N.O.C. MAP)

૨૦૦૦.૦૦

૧૪.

ઔડા ડેવલપમે ટ

૮૦૦૦.૦૦

લાન – જોઇ ટ

મેપ (ઔડા – એ.એમ.સી.)
૧૫.

લેઆઉટ/ નકશાની ખરી નકલ (પ્રિત

૫૦.૦૦ રે કડર્ શાખામાંથી મળશે.

ચો. ટ)
ફીની ગણતરીનું પત્રક
(૧)

ડી.પી./ટી.પી. કીમ પાટર્ લાન : .૩૦૦/- (અંકે િપયા ૩૦૦ પ્રિત નંબર) ઝોિનંગ
સટ

.૧૦૦ (પ્રિત નંબર) (અંકે િપયા સો પ ૂરા પ્રિત નંબર) “F ” ફીઝ .૧૦૦ પ્રિત

અંિતમખંડ નંબર (અંકે િપયા ૧૦૦ પ ૂરા પ્રિત અંિતમખંડ નંબર)
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(૨)

ચકાસણી ફી (લઘુતમ .૧૦૦૦.૦૦)(અંકે િપયા એક હજાર પુરા)
I.

વાિણ ય/ રહેણાંક (૨૫.૦૦મી.થી વધુ ઉંચાઇ ધરાવતા)/ રહેણાંક િસવાય/
િમક્ષ બાંધકામ . ૧૫.૦૦/ચો.મી.(અંકે િપયા પંદર પુરા પ્રિત ચો.મી.)
રહેણાંક (૨૫.૦૦મી.થી ઓછી ઉંચાઇ ધરાવતા િબ ડીંગ માટે) . ૧૦.૦૦/

II.

ચો.મી. (અંકે િપયા દસ પુરા પ્રિત ચો.મી.)
પિ લક ચેિરટેબલ ટ્ર ટ (ઉક્ત ધોરણના ૫૦ ટકા)

III.
(૩)

એક ીકરણ / ભાગલાની ફ (લઘુતમ
ખેતીિવષયક

િસવાયના

/

ખાસ

િપયા એક હજાર પુરા)

.૧૦૦૦.૦૦) (અંકે
ખેતીિવષયક

િવ તાર

િસવાયના

િવ તારમાં

.૩.૦૦/ચો.મી. (અંકે િપયા ત્રણ પ ૂરા પ્રિત ચો.મી.)
ખેતીિવષયક ઝોન/ખાસ ખેતીિવષયક િવ તારમાં .૨.૦૦/ચો.મી. (અંકે
િપયા બે પુરા પ્રિત ચો.મી.)
(૪)

બેટરમે ટ ચા

/ િડપોઝીટ, સ ૂિચત / મંજૂર નગર રચના યોજનાની દરખા ત

આધાિરત રકમ
લા ટશન ડ પોઝીટ : પ્રિત ૨૦૦ ચો.મી. જમીન ક્ષેત્રફળ માટે ૩ વ ૃક્ષો તથા પ્રિત

(૫)

વ ૃક્ષ માટે . ૫૦૦/- (અંકે િપયા પાંચસો પુરા)
સો લડ વે ટ મેનેજમે ટ ચા

(૬)

:

સ ામંડળ ારા િનયત કરવામાં આવે તે મુજબ (વપરાશ પરવાનગી વખતે)
(૭)

એિમિનટ ઝ ફ :
I.

કુલ/કોલેજ /એ યુકેશનલ ઇિ ટટ ટુ / સાવર્જિનક ટ્ર ટ/ ગવમેર્ ટ / સેમી
ગવમેર્ ટ સં થા માટે .૧૫૦.૦૦/ચો.મી. (અંકે િપયા એકસો પચાસ પ ૂરા પ્રિત
ચો.મી.)
ઉપરોક્ત િસવાયના અ ય ઉપયોગ સા

II.

.૩૦૦.૦૦/ચો.મી. (અંકે િપયા

ત્રણસો પ ૂરા પ્રિત ચો.મી.)
(૮)

ડવલપમે ટ ચા
I.

:

જમીન માટે
અ.નં.

ઉપયોગ

અ. યુ.કો.િવ તાર

સ ામંડળના અ. યુ.કો.
િસવાયના કોઇ પણ
િવ તારમાં દર ચો.મી.

૧

રહેઠાણ

૪.૦૦

૪.૦૦

૨

વાિણ ય

૫.૦૦

૫.૦૦

૩

ઔ ોિગક

૪.૦૦

૪.૦૦

૪

પ્રકીણર્

૨.૦૦

૨.૦૦
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બાંધકામ માટ

II.

અ.નં.

ઉપયોગ

અ. યુ.કો.િવ તાર

સ ામંડળના અ. યુ.કો.
િસવાયના કોઇ પણ
િવ તારમાં દર ચો.મી.

(૯)

૧

રહેઠાણ

૧૨

૧૨

૨

વાિણ ય

૧૫

૧૫

૩

ઔ ોિગક

૧૨

૧૨

૪

પ્રકીણર્

૦૫

૦૫

.ુ એ.ડ .ફ :
અ.નં.

યુ.એ.ડી.ફી (િવકાસ પરવાનગી/વપરાશ

જી.ડી.સી.આર.ના રે ગ્યુ નં.૬

પરવાનગી મેળવેલ ન હોય તેવા િક સામાં
૧

િવકાસ પરવાનગી માટે અરજી કરે લ હોય

ચકાસણી ફીના ૫(પાંચ)

અને રજૂ કરે લ નકશા પ્રમાણે િવકાસ કામ

ગણા

શ કરે લ હોય.
૨

િવકાસ પરવાનગી માટે અરજી કરે લ હોઇ

ચકાસણી ફીના ૧૦ (દસ)

પરં ત ુ રજૂ કરે લ નકશા કરતાં અ ય પ્રકારનો

ગણા

િવકાસ કરે લ હોય
૩

(૧૦)

િવકાસ પરવાનગી માટે અરજી કરે લ ન હોય

ચકાસણી ફીના ૧૫ (પંદર)

અને િવકાસ કામ શ કરે લ હોય

ગણા

૪

બીજા બધા ખુ લા ઉપયોગ માટે

ચકાસણી ફીના ૨ (બે) ગણા

૫

વપરાશ પરવાનગી મેળવેલ ન હોય અને

ચકાસણી ફીના ૪ (ચાર)

વપરાશ શ કરે લ હોય

ગણા

ડ્રેનેજ ચાિ સ : સ ામંડળ

ારા િનયત કરવામાં આવે તે મુજબ (વપરાશ પરવાનગી

વખતે)
(૧૧)

લેિમનેશન ચા

.૨૦/ચો. ટ (અંકે િપયા વીસ પુરા પ્રિત ચો. ટ)

(૧૨)

અિધિનયમની કલમ ૨૩(i) (vi -a) મુજબની સિવર્સીસ ફી
રહેણાંક હેત ુ માટે – .૩૦.૦૦/ચો.મી.(અંકે િપયા ત્રીસ પુરા પ્રિતચો.મી.)
રહેણાંક િસવાયના હેત ુ માટે – . ૧૦૦/ ચો.મી. (અંકે િપયા સો પુરા પ્રિતચો.મી.)
સાવર્જિનક ટ્ર ટો માટે – . ૧૦.૦૦/ચો.મી.( અંકે િપયા દસ પુરા પ્રિતચો.મી.)

(૧૩)

અ ય લાગુ પડતી ફી
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૬.

પોતાની પાસે અથવા પોતાના િનયંત્રણ હેઠળ હોય તેવા દ તાવેજોની કક્ષા
અને વગીર્કરણનુ ં પત્રક;
ક્રમ

િવગત

રકમ .

યુિનટ

૧.

ડી.પી. પાટર્ લાન

૫૦૦.૦૦ પ્રિત સવેર્/ લોક નંબર

૨.

ટી.પી. કીમ પાટર્ લાન

૫૦૦.૦૦ પ્રિત અંિતમ ખંડ નંબર

૩.

ઝોનીંગ સટ ફીકેટ

૩૦૦.૦૦ પ્રિત સવેર્/

લોક નંબર/

અંિતમ ખંડ નંબર
૪.

અંતર અિભપ્રાય માટે

૩૦૦.૦૦

૫.

માપણી શીટ

૩૦૦.૦૦

૬.

ફોમર્ – એફ (F-Form)

૩૦૦.૦૦ પ્રિત અંિતમ ખંડ નંબર

૭.

ટી.પી. કીમનો નક્શો ( કેલ – ૧:૪૦)

૨૦૦૦.૦૦ પ્રિત કીમ

૮.

ગામનો નક્શો ( કેલ – ૧:૮૦)

૨૦૦૦.૦૦ પ્રિત િવલેજ

૯.

ડી.પી.શી સ ( કેલ – ૧:૮૦)

૨,૦૦૦.૦૦ પ્રિત શી સ

૧૦.

ગ્રોથ સે ટર ( કેલ – ૧:૮૦)

૪૦૦૦.૦૦

૧૧.

બેઇઝ મેપ – ૨૦” x ૨૨”

૧૦૦૦.૦૦

૧૨.

બેઇઝ મેપ – ૩૨” x ૪૦”

૨૦૦૦.૦૦

૧૩.

એરપોટર્ નકશો (N.O.C. MAP)

૨૦૦૦.૦૦

૧૪.

ઔડા ડેવલપમે ટ

૮૦૦૦.૦૦

લાન – જોઇ ટ

મેપ (ઔડા – એ.એમ.સી.)
૧૫.

લેઆઉટ/ નકશાની ખરી નકલ (પ્રિત
ચો. ટ)
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૫૦.૦૦ રે કડર્ શાખામાંથી મળશે.

૭.

િવભાગ કે સ ામંડળે અનુસરવાની નીિત અથવા તેના અમલીકરણ
સંબધ
ં માં નાગિરકો સાથે િવચારિવિનમય માટે અથવા તેમના ારા રજૂઆત
માટે ની િવ માન ગોઠવણની િવગતો;
ટી.પી. કીમનો ઇરાદો જાહેર કરતી વખતે ઓનસર્ મીટીંગનું આયોજન કરવામાં આવે છે . તેમજ
તેઓના વાંધા સ ૂચનો લેવામાં આવે છે .
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૮.

તેના ભાગ તરીકે અથવા તેની સલાહના હેત ુ માટે બે અથવા તેથી વધુ
યિક્તઓના બનેલા બોડર્ , કાઉિ સલ, સિમિત અને બીજા મંડળોની બેઠકો
લોકો માટે ખુ લી છે કે કે મ અથવા તેવી બેઠકોની કાયર્ન ધો લોકોને મળવા
પાત્ર છે કે કેમ;
૧.

મા યતા પ્રા ત સં થાનું નામ :

અમદાવાદ

શહેરી

િવકાસ

સ ામંડળ, સરદાર

અને સરનામું

વ લ ભાઇ પટેલ ભવન, ઉ માનપુરા, આ મ
રોડ, અમદાવાદ

૨.

મા યતા પ્રા ત સં થાનો પ્રકાર :
(બોડૅર્,

પિરષદો,

સ ામંડળ

સિમિતઓ,

અને અ ય મંડળો)
૩.

મા યતા પ્રા ત સં થાનો ટૂંકો
પિરચય
થાપના

:

ુ રી ૧૯૭૮
૧લી ફે આ

કાયર્ક્ષેત્ર

:

અમદાવાદ શહેર બહારના િવ તારોને શહેરમાં
રુપાંતિરત કરવા માટે સ ામંડળ (ઔડા)

ારા

આયોજન-બ ધ િવકાસના કાયર્ક્રમો, પ ૂરતી સાધનસામગ્રી

તેમજ

વિનભર્ર

પ્રવ ૃિતઓ હાથ ધરવી,

રીતે

િવકાસશીલ

યાં તમામ નાગિરકોને

મ ૂળભ ૂત સેવાઓ સહેલાઇ થી ઉપલ ધ થઇ શકે
કાય

:

૧.

શહેર િવ તાર માટે િવકાસ યોજનાઓ
તૈયાર કરવાનું કામ હાથ ધરવુ.ં

૨. નગર રચના યોજના (ટી.પી. કીમ) તૈયાર
કરવી અને તેના અમલીકરણનું કામ હાથ
ધરવુ.ં
૩. િવકાસ

યોજનાઓ

તેમજ

નગર

રચના

યોજનાઓ (ટી.પી. કીમ) તૈયાર કરવા માટે
શહેરી િવકાસ િવ તારમાં સરવે કરવો
૪. શહેર

િવકાસ

િવ તારમાં

િવકાસ

યોજના

અનુસાર િવકાસ પ્રવ ૃિ ઓનું િનયંત્રણ કરવુ.ં
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૫. પાણી

પુરવઠા, ગંદા

પાણી

(સુવેઝ)

ના

િનકાલની તેમજ ર તાઓ સાથે સંકળાયેલા
કામો

કરવા

સુિવધાઓ

અને
અને

આવાસની
અ ય

પ્રાથિમક

સેવાઓ

અને

સગવડોના પ્રબંધ અંગેના કામો કરવા.
૬. િવકાસ યોજના હેઠળની દરખા તોને અનુ પ
અંગત લોટ તેમજ ર તાઓના િવકાસ માટેની
પરવાનગી માંગતી અરજીઓ પર વે કાયર્વાહી
કરવી. આ અંગે સ ામંડળ (ઔડા) યોજના
તૈયાર કરે છે , અને ર તા તેમજ સગવડોની
જવાબદારી લે છે ,

યારે જમીનનો િવકાસ

તે જમીન માિલકો ારા થાય છે .
માળખાનું અને સ ય બંધારણ

:

ગુજરાત ટાઉન લાનીંગ એક્ટ ૧૯૭૬

સં થાના વડા

:

અ યક્ષ ી

પ્રવતર્માન

બોડર્

સ યની

૧૫ (પંદર)

સંખ્યા
શું જનતા બેઠકમાં ભાગ લઇ :

ના

શકે છે ?
શું બેઠકની

કાયર્વાહી

નધ :

હા

તૈયાર કરવામાં આવે છે ?
બેઠકની કાયર્ન ધ જનતા માટે

:

ના

ઉપ ધ છે ?
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૯.

અિધકારીઓ અને કમર્ચારીઓની માિહતી;

ક્રમ

નામ

હો ો

કચેરી (૦૭૯)

સરનામુ ં

1

ી ભુપે દ્રભાઇ પટે લ

અ યક્ષ ી

૨૭૫૪૫૦૬૦

૧,આયર્માન રે સીડે સી, ક હાર રોડ, શીલજ, અમદાવાદ

2

ી એ.બી.ગોર, IAS

મુખ્ય કારોબારી અિધકારી ી

૨૭૫૪૫૦૬૨

૪૮, શુભ અમર સોસાયટી, શીવાલીક બંગલા નજીક, આનંદનગર ચાર ર તા, ૧૦૦’
રોડ, સેટેલાઇટ, અમદાવાદ

3

ી એન.ડી.ઝાલા

એડીશનલ કલેક્ટર ી

૨૭૫૪૫૦૬૫

અમદાવાદ શહેરી િવકાસ સ ામંડળ, સરદાર વ લ ભાઇ પટેલ ભવન, ઉ માનપુરા,
આ મ રોડ, અમદાવાદ – ૩૮૦ ૦૧૪.

4

ી વી.ડી.વાઘેલા

સીનીયર ટાઉન લાનર ી

૨૭૫૪૫૦૬૩

5

ી જયેશભાઇ પટે લ

નાણાં.સલાહકાર અને િહસાબી

૨૭૫૪૫૦૫૧

અિધકારી ી
6

ી જી.કે.રાઠોડ

નાયબ કલેક્ટર ી

લોટ નંબર ૯૧૦/૨, સેક્ટર -૪ ડી, ગાંધીનગર.
અમદાવાદ શહેરી િવકાસ સ ામંડળ, સરદાર વ લ ભાઇ પટેલ ભવન, ઉ માનપુરા,
આ મ રોડ, અમદાવાદ – ૩૮૦ ૦૧૪.

૨૭૫૪૫૩૨૮

અમદાવાદ શહેરી િવકાસ સ ામંડળ, સરદાર વ લ ભાઇ પટેલ ભવન, ઉ માનપુરા,
આ મ રોડ, અમદાવાદ – ૩૮૦ ૦૧૪.

7

ી જી.કે.રાઠોડ

ઇ/ચા

એ ટેટ ઓફીસર ી

૨૭૫૪૦૬૦૮

અમદાવાદ શહેરી િવકાસ સ ામંડળ, સરદાર વ લ ભાઇ પટેલ ભવન, ઉ માનપુરા,
આ મ રોડ, અમદાવાદ – ૩૮૦ ૦૧૪.

8

ી

.એન.કાપડીયા

ઇ/ ચા

કાયર્પાલક ઇજનેર ી

૨૭૫૪૫૦૫૧

૧૮/૧, FF સાંકેત એપાટર્ મે ટ, ગોરધનગર, બળીયાકાકા રોડ, લીટલ કુલ પાસે,
કાંકરીયા, અમદાવાદ – ૩૮૦ ૦૨૮.

9

ી

.એન.કાપડીયા

નાયબ કાયર્પાલક ઇજનેર ી

૨૭૫૪૫૦૫૧

૧૮/૧, FF સાંકેત એપાટર્ મે ટ, ગોરધનગર, બળીયાકાકા રોડ, લીટલ કુલ પાસે,
કાંકરીયા, અમદાવાદ – ૩૮૦ ૦૨૮.

10

ી એચ.એન.ઠક્કર

નાયબ નગર િનયોજક ી

૨૭૫૪૫૦૫૨

એ-૧, ઇ દ્રપ્ર થ, વ ાપુર, સરકારી વસાહતની બાજુ માં, અમદાવાદ

11

ી

જનસંપકર્ અિધકારી ી

૨૭૫૪૫૦૫૩

૨૦, િત્રવેણીપાકર્ , સુરધારા સકર્ લ, થલતેજ, અમદાવાદ.

.એસ.મહેતા
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૧૦.

તેના િવિનયમોમાં જોગવાઇ કયાર્ પ્રમાણે વળતરની પ િત સિહત તેના
દરે ક અિધકારીઓ અને કમર્ચારીઓને મળતાં માિસક મળતરની િવગતો;

ક્રમ

નામ

હો ો

માિસક મહેનતાણું

1

ી ભુપે દ્રભાઇ પટેલ

અ યક્ષ

સરકાર ીના

2

ી એ.બી.ગોર, IAS

મુખ્ય કારોબારી અિધકારી

ધોરણો મુજબ

3

ી એન. ડ . ઝાલા

એડ શનલ કલે ટર

"

"

4

ી વી.ડ .વાઘેલા

સીનીયર ટાઉન લાનર

"

"

5

ી જયેશભાઇ પટલ

નાણાં.સલાહકાર અને હસાબી અિધ.

"

"

6

ી જી.કે.રાઠોડ

નાયબ કલેક્ટર

"

"

7

ી જી.કે.રાઠોડ

ઇ/ચા

એ ટે ટ ઓફીસર

"

"

8

ી

.એન.કાપડીયા

ઇ/ચા

કાયર્પાલક ઇજનેર

"

"

9

ી

.એન.કાપડીયા

નાયબ કાયર્પાલક ઇજનેર

"

"

ધારા

10

ી એચ.એન.ઠક્કર

નાયબ નગર િનયોજક

"

"

11

ી

જનસંપકર્ શાખા

"

"

.એસ.મહેતા
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૧૧

તમામ યોજનાઓ, સ ૂિચત ખચર્ અને કરે લી વહચણી પરના અહેવાલોની
િવગતો દશાર્વતી તથા તે દરે ક એજ સીને ફાળવેલા નાણાંકીય સંસાધનોની
િવગતો
સ ામંડળના અંદાજપત્ર ૨૦૧૫-૧૬ ની નકલ કચેરી ખાતે ઉપલ ધ છે .
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૧૨

ફાળવેલી રકમો અને તેવા કાયર્ક્રમોના લાભાથીર્ઓની િવગતો સિહત આિથર્ક
સહાય કાયર્ક્રમોની અમલ બજવણીની રીત
-

િનકોલ કઠવાડા ટી.પી.-૧૧૦, એફ.પી. ૭૭ અને ૮૬ ખાતે નબળા વગર્ના લોકો માટેના
૧૭૦૮ + ૮૧૨ આવાસ.

ની િવગત સ ામંડળની વેબ સાઇટ www.auda.,org.in પર મ ૂકેલ

છે .
-

વૈ ણોદે વી ટી.પી.-૬૦, એફ.પી.૮૬ ખાતે લો ઇ કમ

ુ માટેના ૩૦૮ આવાસ.
પ

સ ામંડળની વેબ સાઇટ www.auda.,org.in પર મ ૂકેલ છે .
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ની િવગત

૧૩

ટછાટો, પરવાનગીઓ અથવા અિધકૃિતઓ મેળવનારાની િવગતો;

સ ામંડળ ારા કોઇ રાહતો, પરમીટ કે અિધકૃિત આપવામાં આવતી નથી.
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૧૪.

ઇલેક્ટ્રોિનક વ પમાં ઉપલ ધ અથવા ધરાવેલી માિહતીને લગતી િવગતો;
સ ામંડળ ારા નીચે મુજબની ઇલેક્ટ્રોનીક વ પમાં માિહતી ઉપલ ધછે .
૧.

સ ામંડળની વેબ સાઇટ www.auda.org.in

૨.

ઇ-ગવનર્ સ હેઠળ સ ામંડળની કચેરી ખાતે ઇ ટરનલ ટ્રેકીંગ સી ટ સ અમલમાં છે .

૩.

સ ામંડળ ખાતે તૈયાર કરવામાં આવેલ ટી.પી. કીમના પાટર્

લાન, ઝોનીંગ સટ ફીકેટ

િવગેરે ઓનલાઇન પેમે ટ કરી મેળવી શકે “Integrated Document Access System”
અમલમાં છે .
૪.

ંુ

ુ સ મે
ઝ

ુ લ સ ામંડળની વેબસાઇટ ઉપર ઉપલ ધ છે .
અ

બ ડસને તેમની ક મના લાન પાસ કરાવવા સ ામંડળ

ારા “Automated Scrutiny

of Building Plan and Approval Management System – Web & Mobile Application
Development” `સી ટ સ તૈયાર કરે લ છે . તે અનુસાર

તે િબ ડસર્ ઘર બેઠા કે તેમની

પોતાની ઓફીસેથી લાન પાસ કરવાની અરજી કરી શકે છે .
ુ સ મે
ઝ
૫.

ુ લ સ ામંડળની વેબસાઇટ ઉપર ઉપલ ધ છે .
અ

િબ ડસર્ને તેમની કીમની તેમજ યુિનટ હો ડરને તેમના આવાસની માિહતી ત કાલીક
મળી શકે તે માટે સ ામંડળ ારા પ્રોપટ

૬.

ફરજીયાત છે ,

માટર્ કાડર્ સી ટમ ચાલુ કરવામાં આવેલ છે .

સ ામંડળની એ જીનીયરીગ શાખામાં ચાલતા કામોની માિહતી “pragati.auda.org.in”
વેબ સાઇટ ઉપર મ ૂકવાનું શ કરે લ છે .
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ંુ

૧૫.

જાહેર ઉપયોગ માટે િનભાવવામાં આવતા હોય તેવા ગ્રંથાલય અથવા તેવા
વાંચનાલયના કામકાજના કલાકો સિહતની માિહતી તથા તે મેળવવા માટે
નાગિરકોને ઉપલ ધ સુિવધાઓની િવગતો;
1.

: સ ામંડળની િવિવધ પ્રવ ૃિ ઓ તથા જાહેર જનતાને તેમના

નાગર ક અિધકાર પ

ુ ી નાગરીક
કામો માટે કઇ કાયર્ પ ધિત અનુસરવી તે સહેલાઇથી સમજી શકાય તે હેતથ
અિધકારપત્ર પ્રિસ ધ કરવામાં આવી રહેલ છે .
તેના

માં સ ામંડળની િવિવધ કામગીરી

ારા આપવામાં આવતી પરવાનગીઓ, અિભપ્રાયો, પ્રમાણપત્રો િવગેરે માટે

કરવાની થતી અરજીઓ અને તેની સાથે ક્યા ક્યા દ તાવેજો સામેલ કરવાના થાય
તેની િવગતો આપવામાં આવે છે . તેમજ કામગીરીની સમય મયાર્દા અને તે માટે નક્કી
કરવામાં આવેલ ફીના દરની માિહતી પણ આપવામાં આવે છે .
2.

વતમાનપ ો : સ ામંડળ

ારા તૈયાર કરવામાં આવતી મુસ ા પ નગર રચના

યોજનાઓ અંગેની જાણકારી િવિવધ તબક્કાએ વતર્માનપત્રોના મા યમથી જાહેર
જનતાને જાણ કરવામાં આવે છે . તદુપરાંત સ ામંડળના જુદા જુદા પ્રો ક્ટસ અંગેની
માિહતી જાહેરાતથી,પ્રેસનોટથી િવગેરે

ારા વખતોવખત વતર્માનપત્રોમાં પ્રિસ ધ

કરવામાં આવે છે .
3.

સા હ ય

િસ ધ અને વેચાણ : સ ામંડળના િવિવધ પ્રકારની માિહતી દશાર્વતા સાિહ ય

અને પ્રકાશનોની પ્રિસિ ધ કરવામાં આવે છે . તથા તેન ું વેચાણ કરવામાં આવે
છે .જી.ડી.સી.આર. બુક, આક ટેક્ટ / એ જીનીયર લાયસ સ બુક ડીરે ક્ટરી, બેઝમેપ, કી
– લાન, કો પલેક્ષ મેપ, ટી.પી. કીમ મેપ, ડી.પી. લાન, નાગરીક અિધકારપત્ર, સરળ
માિહતી પુિ તકા િવગેરે.
4.

મા હતી અને માગદશન : સ ામંડળની િવિવધ કામગીરીઓ અને યોજનાઓ અંગેની
જ રી માિહતી તથા માગર્દશર્ન જાહેર જનતાને મળી રહે તે જ રી છે . સ ામંડળની
મુલાકાતે આવતા અસંખ્ય મુલાકાતીઓને મુ કેલી ન પડે તે માટે માિહતી અને યોગ્ય
માગર્દશર્ન મળી રહે તેની માિહતી આપવમાં આવે છે .

5.

દ તાવેજોની નકલો મેળવવાની પ ધિત : સ ામંડળમાંથી નકલો મેળવવા માટે િનયત
અરજીપત્રકો તૈયાર કરી તેની ફી નક્કી કરવામાં આવેલ છે .

6.

કચેર માં રકડ ંુ િનર

ણ : જાહેર જનતાને સ ામંડળ ારા તૈયાર કરે લ િવકાસ યોજના

તથા નગર રચના યોજનાઓ નકશાની િનરીક્ષણ કરવાની સગવડતા ઉપલ ધ કરવામાં
આવેલ છે .
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7.

ુ ર
નોટ સ બોડ : જાહેર જનતાને અસરકતાર્ િનણર્યોની જાણ સહેલાઇથી થઇ શકે તે હેતસ
આવા િનણર્યોની નકલો કચેરીના નોટીસ બોડર્ ઉપર મ ૂકવામાં આવે છે .
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૧૬.

જાહેર માિહતી અિધકારીઓના નામો, હો ાઓ અને બીજી િવગતો;
કમ
૧.

શાખાનું નામ
લાનીંગ,

જાહેર માિહતી અિધકારી

ડીપી./ ટી.પી. સંબિં ધત

મદદનીશ

નગર નાયબ

યુિનટ, માપણી આલેખન, િનયોજક ી
સીવીક

સે ટર,

એપેલેટ ઓથોરીટી
નગર

િનયોજક ી

રીકવરી

શાખા
૨.

એ ટેટ

તથા મામલતદાર (એ ટે ટ)

એ ટેટ અિધકારી ી

ઇ.ડબ યુ.એસ. આવાસ,
૩.

જમીન

સંપાદન,

દબાણ, મામલતદાર (દબાણ)

એ ટેટ અિધકારી ી

એલ.આઇ.જી. આવાસ
૪.

અમલીકરણ/ ડ્રેનેજ

નાયબ કાયર્પાલક ઇજનેર ી

કાયર્પાલક ઇજનેર ી

૫.

િહસાબી શાખા

િહસાબી અિધકારી ી વગર્-૨

નાણાંિકય
અને

સલાહકાર
િહસાબી

અિધકારી ી
૬.

મહેકમ, વહીવટ, લીગલ,
જનસંપકર્ ,

સી

જનસંપકર્ અિધકારી ી

રુ ીટી,

ઇનવડર્ , આઉટ વડર્
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નાયબ કલેક્ટર ી

૧૭.

ઠરાવવામાં આવે તેવી બીજી માિહતી;
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