ધોલેરા ખાસ મ ૂડી રોકાણ પ્રાદે શિક સત્તામંડળ
શિકાસ પરિાનગીના પ્રકરણની ચકાસણીન ં પત્રક
અરજદારન નામ
સરનામ
ગામન નામ

ટીપી સ્કીમ નંબર

રે િન્ય સિે નંબર

ક્ષેત્રફળ (ચોમી)

મ ૂળખંડ નંબર

ક્ષેત્રફળ (ચોમી)

અંશિમખંડ નંબર

ક્ષેત્રફળ (ચોમી)

અંશિમખંડની કપાિ (ચોમી)
સબપ્લોટ નંબર

ક્ષેત્રફળ (ચોમી)

(૧) રજી. આર્કી/એન્જજીશ્રીન ું નામ :
સરનામ ું :
ફોન નું. :

રજી.નું. .....................................................

ઈ મેઈલ:

તા. ..........................................................

(૨) રજી.સ્ટ્રર્કચરલ એન્જજીશ્રીન ું નામ :
સરનામ ું :
ફોન નું. :

રજી.નું. .....................................................

ઈ મેઈલ:

તા. ..........................................................

(૩) રજી. ર્કલાા ર્ક ઓફ વર્કા સ ન ું નામ :
સરનામ ું :
ફોન નું. :

રજી.નું. .....................................................

ઈ મેઈલ:

તા. ..........................................................

(૪) રજી. ફાયર પ્રોટે ર્કશન ર્કન્જસલટન્જટ ન ું નામ :
સરનામ ું :
ફોન નું. :

રજી.નું. .....................................................

ઈ મેઈલ:

તા. ..........................................................

(૫) ડેવલપરશ્રી ન ું નામ :
સરનામ ું :
ફોન નું. :

રજી.નું. .....................................................

ઈ મેઈલ:

તા. ..........................................................

નોંધ :- ઉપરોક્િ ૧થી૫ રજીસ્રે િન સટીફીકેટની સ્િ-પ્રમાણણિ ફોટો કોપી .......................................પ ૃષ્ઠ પર રજ કરે લ છે .
જમીન માણલકોના ફોટો-આઈડી કાડડ ની સ્િ-પ્રમાણણિ ફોટો કોપી .......................................પ ૃષ્ઠ પર રજ કરે લ છે .

1|Page

(ક) પ્રાથમીક ચકાસણી :
અરજી ફોમડની ચકાસણી :1) નનયત ફોમામાું અરજી ઈનવડા ર્કયાા તારીખ
2) અરજીમાું સુંપ ૂણા નવગતો ભરે લ છે ર્કે ર્કેમ?
3) અરજી ફોમામાું ૭/૧૨ પ્રમાણે તમામ અનિકૃત
જમીન માલલર્કની સહિઓ છે ર્કે ર્કેમ?
4) અરજી ફોમામાું રજી.ડેવલપરની સિી છે ર્કે ર્કેમ?
5) અરજી ફોમા સાથે રજ ર્કરવાના થતાું દસ્ટ્તાવેજી પરાવા
અસલ / મળ નર્કલ


૭/૧૨ ના ઉતારા



ગામ નમ ૂનો-૬, િક્કપત્રર્ક (તમામ એન્જરી)



ટીપ્પણ



હિસ્ટ્સા પડેલ િોય તો હિસ્ટ્સા ફોમા નું.૧૧-અ



નવર્કાસ યોજનાનો નવભાગીય નર્કશો



ઝોનીંગ સટીફીર્કેટ



ટી.પી. સ્ટ્ર્કીમ નવભાગીય નર્કશો



ફોમા-એફ ની નર્કલ



માપણીશીટ



ફોમા ૨(a), ૨(b),૨(c), ૨(d), ૩ અને ૪



ડી.પી. / ટી.પી. ર્કપાતન ું બાિેિરી પત્ર



સ્ટ્ર્કીમ ફાઇનલ િોય તો, ર્કબજા પાવતી



સોઇલ ટેસ્ટ્ટીંગનો રીપોટા



ડ્રેનેજ અંગેન ું સોઇલ સટી.



લાગ પડત િોય તયાું સુંબનું િત ખાતાન ું/ના-વાુંિા પ્રમાણપત્ર
/નર્કશા



રજીસ્ટ્રડા આહર્કિટેર્કટ/એન્જજીનીયર/સ્ટ્રર્કચરલ એન્જજીનીયર/ ર્કલાાર્ક
ઓફ વર્કાસ/ડેવલોપસા ના સેલ્ફ એટેસ્ટ્ટેડ પ્રમાણપ્રત્ર.



ટી.પી. સ્ટ્ર્કીમનાું ફાઇનલ પ્લોટમાું અન્જયનાું મ ૂળખુંડમાુંથી સવે
નુંબરની ભળતી જમીનનાું ૭/૧૨ ના ઉતારા



ટી.પી. સ્ટ્ર્કીમનાું ફાઇનલ પ્લોટમાું અન્જયનાું સવે નુંબર/
મ ૂળખુંડમાુંથી ભળતી જમીન અંગે સુંબનું િત જમીન માલલર્કોના
સુંમતી પત્રો ફોટોગ્રાફસ સાથે.

પ્રમાણપત્ર : આથી પ્રમાણીિ કરં છં કે ઉપર દિાડ િેલ િમામહકીકિ સાચી છે .

– રજી. એન્જી./આકીટેક્ટ ની સહી. :
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રજી.એન્જજીયર

જે.ટી.પી. ની

ડી.ટી.પી.શ્રી.

ની ચર્કાસણી
(Page No.)

ચર્કાસણી
(Page No.)

ની ચર્કાસણી

(ખ) મહેસલી દસ્િાિેજોની ચકાસણી :1) રજ ર્કરે લ ૭/૧૨ ના ઉતારા / પ્રોપટી ર્કાડા અરજી ર્કયાા તારીખથી
ત્રણ માસની સમય મયાાદા સિીના રજ ર્કરે લ છે ?
રજ કરિાનાં
થિાં ૭/૧૨/
પ્રોપટી કાડડ ના
ઉિારા

શિિેષ નોંધ

જરૂરી િમામ
રજ કરે લ

૭/૧૨ / પ્રોપટી

૭/૧૨/પ્રોપટી

કાડડ ના ઉિારા

કાડડ ના ઉિારા

રજ કરે લ છે કે
કેમ?

૧

૨

/અંશિમખંડ નંબર

જની િરિ /
બીજા હક્ક િથા
અન્ય, િરિો /
શનયત્રંણો શિગે રે)

૩

સિે નંબર/બ્લોક નંબર

(નિી િરિ /

૪

જમીન માણલકોના ૭/૧૨ મજબ પરા નામ

૧

૨

અન્યની

જમીન

અંશિમખંડમાં

જમીનના

માલીકોની

ભળિી અન્ય

૭/૧૨ મજબ

સહીઓની

જમીનનો

જમીન

ચકાસણી

સિે નંબર

માણલકોના

અંગે નો

નામ

અહેિાલ

રજ કરે લ
કબજા
કરારની

નોંધ

ચકાસણીનો
અહેિાલ

પ્રમાણપત્ર : આથી પ્રમાણીિ કરં છં કે ઉપર દિાડ િેલ િમામ હકીકિ
સાચી છે .
– રજી. એન્જી./આકીટેક્ટ ની સહી. :
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1) નીચે મજબનાું ઉતારા પૈર્કી લાગ પડતાું ઉતારા અરજીની તારીખથી ત્રણ
માસ પિેલાની તારીખ સિીનાું રજ ર્કરે લ છે .
અંશિમખંડમાં
ભળિા સિે
નંબર

અંશિમખંડમાં
ભળિી અન્ય

જરૂરી

રજ કરે લ

ની જમીનનો

૭/૧૨

૭/૧૨

શિિેષ નોંધ

સિે નંબર

2) ગામ નમના ૬ ની ચર્કાસણી
શનયમ અનસાર

સિે
નંબર/બ્લોક

ગામ નમના

નંબર/

૬ ની જરૂરી

અંશિમખંડ

એન્રીઓ

નંબર
૧

ગામ

ગામ નમના

નમના ૬

૬ની િમામ

ની રજ

એન્રીની

એન્રીઓ

ચકાસણીનો

શિિેષ નોંધ

અણભપ્રાય
૨

૩

૪

૫

3) કલમખ્તતયાર નામાની ચર્કાસણી ફોટોગ્રાફસ સાથેન ું કલમખ્તતયારનામ ું
રજ ર્કરે લ છે .
સવે

૭/૧૨ મજબ

કલમખ્યતયાર

નનયમ અનસાર

નુંબર/બ્લોર્ક

જમીન

ન ું નામ

કલમખ્તતયારનામાની

નુંબર/અંનતમખુંડ

માલલર્કના

નુંબર

નામો

૧

૨

ચર્કાસણીનો અલભપ્રાય
૩

૪

પ્રમાણપત્ર : આથી પ્રમાણીિ કરં છં કે ઉપર દિાડ િેલ િમામ હકીકિ સાચી છે .
: રજી. એન્જી./આકીટેક્ટ ની સહી. :
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4) લબનખેતીની ચર્કાસણી
ણબનખેિી

ણબનખેિી

થયેલ સિે

થયેલ સિે

નંબર/બ્લોક

નંબર/બ્લોક

નંબર/

નંબર/

સચીિ

ણબનખેિીના

ણબનખેિીનો

ઉપયોગ

હકમ સાથે

હેત

અને

સસગંિ છે

ક્ષ્રેત્રફળ

કે કેમ ?

અંશિમખંડ

અંશિમખંડ

નંબરન ં

નંબર

ક્ષ્રેત્રફળ

૧

૨

૩

૪

૫

5) હહસ્સા અથિા સબ પ્લોટ અંગે ની ચકાસણી .............
i.

હહસ્સા માપણીની ટીપ્પણી મળ નકલ અથિા મંજર થયેલ સબ
પ્લોટીંગના નકિાની પ્રમાણણિ નકલ રજ કરે લ છે કે કેમ ?

ii.

હહસ્સાના હકસ્સામાં ફોમડ-૧૧-અ ના ઉિારાની અસલ નકલ રજ કરે લ છે
કે કેમ

6) અગાઉની પરવાનગીના હર્કમ તથા લેઆઉટ પ્લાન અને બીલ્ડીંગ
પ્લાનની લાઈસન્જસ આર્કીટેર્કટ /એન્જજીનીયર દ્રારા પ્રમાલણત ર્કરે લ
નર્કલ રજ ર્કરે લ છે ?
7) નવર્કાસ નર્કશાનો નવભાગીય નર્કશો રજ ર્કરે લ છે ?
...........................................................
8) ઝોનીંગ પ્રમાણપત્ર રજ ર્કરે લ છે ?
............................................................
9) ઝોનની નવગત :- (રે નસડેન્ન્જશયલ, િાઈ એર્કસેસ ર્કોહરડોર, નસટી સેન્જટર,
નોલેજ અને આઈટી, ઈન્જડસ્ટ્રીયલ, લોજજસ્સ્ટ્ટર્કસ, હરક્રીયેશન, સ્ટ્પોર્ટા સ અને
એન્જટરટેઈનમેન્જટ, નવલેજ બફર, કૃનિ નવસ્ટ્તાર, પબ્બ્લર્ક ફેનસલલટી, ગ્રીન
સ્ટ્પેસ, સોલાર પાર્કા, ર્હરઝમ અને હરસોર્ટા સ, સ્ટ્રેટજજર્ક ઈન્જરાસ્ટ્રર્કચર)
..................................................................

પ્રમાણપત્ર : આથી પ્રમાણીિ કરં છં કે ઉપર દિાડ િેલ િમામ હકીકિ સાચી છે . –
રજી. એન્જી./આકીટેક્ટ ની સહી :
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(ગ) ટી.પી.સ્કીમ :
1) ટી.પી.સ્કીમમાં આિિી જમીન માટે
ડ્રાફ્ટ / પ્રીલી. /ફાઇનલ ટી.પી.સ્કીમ નં. .................................

i.

2) ટી.પી.સ્કીમનો િબક્કો ....................................................................
1) મસદ્દારૂપ નગર રચના યોજના બનાવવાની બાર્કી
...........................................................
2) મસદ્દારૂપ નગર રચના યોજના બનાવવાની ર્કામગીરી જારીમાું
...........................................................


ઓનસડ મીટીંગ બાકી



ઓનસડ મીટીંગ થયેલ છે .



સરકારશ્રીમાં મંજૂરી માટે મોકલિાની બાકી

3) મસદ્દારૂપ નગર રચના યોજના સરર્કારશ્રીમાું મુંજૂરી સારૂ સાદર
........................
4) મસદ્દારૂપ નગર રચના યોજના સરર્કારશ્રીએ મુંજર ર્કરે લ છે .
...............................
5) મ.ન.ર.યો. નગર રચના અનિર્કારીશ્રી પાસે રીર્કોન્જસ્ટ્ટીટયશન િેઠળ
................
6) નગર રચના અનિર્કારીશ્રી દ્રારા નપ્રલીમનરી સ્ટ્ર્કીમ એવોડા જાિેર ર્કરે લ છે .
7) નગર રચના અનિર્કારીશ્રી દ્રારા નપ્રલમનરી સ્ટ્ર્કીમ સરર્કારશ્રીમાું મુંજૂરી સારૂ
સાદર ર્કરે લ છે . .....................................................................................
8) નપ્રલીમનરી સ્ટ્ર્કીમ / ફાઇનલ સ્ટ્ર્કીમ સરર્કારશ્રી દ્રારા મુંજર .........................
9)
સવે /બ્લોર્ક નું ..........................

સવે /બ્લોર્ક નું ................................

મ ૂળખુંડનું ...........,ક્ષેત્રફળ.............

મ ૂળખુંડનું ............ ક્ષેત્રફળ .............

અંનતમખુંડનું ............ક્ષેત્રફળ ........

અંનતમખુંડનું ............ક્ષેત્રફળ ...........

ર્કપાત ............ %

ર્કપાત ............ %

મ ૂળખુંડ અને અંનતમખુંડની સ્ટ્થળ

મ ૂળખુંડ અને અંનતમખુંડની સ્ટ્થળ

ન્સ્ટ્થતીની પહરન્સ્ટ્થતી સાથેની નવગત

સ્ટ્થીતીની પરીસ્ટ્થીતી સાથેની નવગત

(ફેરફારની નવગત):

(ફેરફારની નવગત):

ઝોનીંગ અંનતમખુંડન ું ઝોનીંગ નવર્કાસ

ડી.પી. મ ૂળખુંડ મજબ ઝોન..........................

દરખાસ્ટ્ત મજબ: ..............................

ટી.પી.ઓ.એ ફાળવેલ ઝોન..........................

.......................................................

ડ્રાફ્ટ નર્કસા મજબ

પ્રમાણપત્ર :- આથી પ્રમાણીત ર્કરું છું ર્કે ઉપર દશાાવેલ તમામ િર્કીર્કત સાચી છે .
રજી. એન્જી./આકીટેક્ટ ની સિી. :
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10) ટી.પી.સ્ટ્ર્કીમના પાટા પ્લાનની મળનર્કલ રજ ર્કરે લ છે ?...........................
11) માપણી શીટની નર્કલ રજ ર્કરે લ છે ?
.............................................................
12) ફોમા– એફ રજ ર્કરે લ છે ?
...............................................................
13) ટી.પી.સ્ટ્ર્કીમ નવસ્ટ્તારમાું ન િોય તેવી જમીન માટે


ટીપ્પણની નર્કલ / પ્લોટબર્ક/હિસ્ટ્સામાપણી ની નર્કલ રજ છે ? અને
હિસ્ટ્સા ફોમા નું.૪ રજ ર્કરે લ છે ? .........................................................



નવર્કાસ યોજનાની દરખાસ્ટ્તની અસર થાય છે ?...................................

14) જાિેર રસ્ટ્તાની પિોળાઇ .......................... છે ?
ર્કેટેગરી- (N.H / S.H / M.D.R / O.D.R / Nalia Road) લખવી
15) સચીત ઉપયોગ મળવાપાત્ર છે .
.............................................................
ડી.પી.ઝોનીંગ મજબ
..............................................................
16) રજીસ્ટ્ટા ડ એન્જજીનીયરન ું ડ્રેનજ
ે અંગેન ું વોટર એબ્સોપાસન અંગેન ું સોઇલ
સટીફીર્કેટ રજૂ ર્કરે લ છે ? અથવા ડ્રેનેજ ર્કનેર્કશન મળવા બાબતનો
આિાર રજ રાખેલો છે ?
17) ટી.પી.સ્ટ્ર્કીમની દરખાસ્ટ્ત મજબ મ ૂળખુંડમાુંથી સોપવાનાું થતાું ર્કબજાની
નવગતો


અનામત જમીન માટે અંનતખુંડ નું. ............... , ....................
ક્ષેત્રફળ .................... , .................... ચો.મી.



રસ્ટ્તા માટે ................. મી. પિોળો જેન ું ક્ષેત્રફળ......................... ચો.મી



અન્જય અંનતમખુંડ માટે અંનતમખુંડ ............... ક્ષેત્રફળ .................. ચો.મી

18) પ્રશ્ર્નવાળી જમીન બાબતે ર્કોટા મેટર ચાલ િોય તો ? તે દાવા નું ................
ૂ માું િર્કીર્કત અને
અને અંનતમ ન્સ્ટ્થતી ...................... ર્કોટા મેટર અંગે ર્ુંર્ક
સાથે સદર પ્રર્કરણે પરવાનગી આપવા /ન આપવા અંગે જે.ટી.પી.નો
સ્ટ્પષ્ટ અિેવાલ................................
પ્રમાણપત્ર : આથી પ્રમાણીિ કરં છં કે ઉપર દિાડિેલ િમામ હકીકિ સાચી છે .

રજી. એન્જી./આકીટેક્ટ ની સહી. :
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19)


એગ્રીર્કલ્ચર ટોચ મયાાદા અને ગજરાત નગર રચના અને શિેરી નવર્કાસ
નનયમન અનિનનયમ – ૧૯૭૬ િેઠળ અત્રે પાઠવાયેલ ઉપલબ્િ ફાજલ
તથા તર્કરારી ર્કોટા મેટર અંગેના લલસ્ટ્ટમાું
સમાવેશ થતી જમીન છે ર્કે ર્કેમ ?



ફાજલ જાિેર થયેલ છે . પરું ત તેનો ર્કબજો સરર્કારશ્રીએ સુંભાળે લ નથી
ે રી રજ ર્કરે લ છે ?
તેવ ું નનયત પરફોમાા મજબન ું બોન્જડ / બાુંિિ

.....................................................................
20) અંડર ટેઇર્કીંગ બિીજ નવગતો ભરીને તેમજ જરૂરી સિીનસક્કા ર્કરીને
રજ ર્કરે લ છે ? ........................................................................................
૨ (a) પ ૃ ..........................

૨(b)પ ૃ .............................

૨ (c) પ ૃ ........................... ર(d)પ ૃ ………………….......
૩ પ ૃ …………………........... ૪ પ ૃ …………………..........
21) રેમ સ્ટ્્ર્કચર પ્રર્કારનાું બાુંિર્કામ માટે સોઇલ બેરીંગ ર્કેપીસીટી સુંદભે સોઇલ
ઇન્જવેસ્ટ્ટીગેશન રીપોટા રજ ર્કરે લ છે ? ........................................................
22) લે-આઉટ તથા તમામ ટાઇપના લબલ્ડીંગ પ્લાનમાું જરૂરી નવગતો દશાાવીને ,
જરૂરી સિી સીક્કા ર્કરીને પાુંચ નર્કલમાું રજ ર્કરે લ છે ?................................
23) પ્રશ્ર્નવાળી જમીન પ્રનતબુંિીત સત્તાપ્રર્કારની / નવી અને અનવભાજ્ય
સત્તાપ્રર્કારની છે . જો િોય તો બીનખેતીના િેત માટે ઉપયોગ ર્કરવાની
પરવાનગી મેળવેલ છે ર્કે ર્કેમ ?
24) પ્લાનમાું દશાાવવાની નવગતો
(એ) ર્કી-પ્લાનમાું આસપાસનાું સવે નું. / અંનતમખુંડો દશાાવેલ છે ?
25) ર્કી-પ્લાન બ્લોર્ક નું. / નવા સવે નુંબર પ્રમાણે િોય તે હર્કસ્ટ્સામાું મળ સવે
નુંબરની નવગત આપેલ છે ?
26) ર્કી પ્લાનમાું સવાલવાળી જમીનને અનિકૃત રસ્ટ્તાથી / મેળવેલ રસ્ટ્તાથી
લલિેલ પ્રવેશ દશાાવેલ છે .
પ્રમાણપત્ર : આથી પ્રમાણીિ કરં છં કે ઉપર દિાડ િેલ િમામ હકીકિ સાચી છે .
- રજી. એન્જી./આકીટેક્ટ ની સહી. :
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27) પ્રશ્ર્નવાળી જમીનમાુંથી ઇલેર્કરીર્ક ગ્રીડ લાઇન / O.N.G.C. પાઇપ લાઇન/
GAS પાઇપ લાઇન પસાર થાય છે ર્કે ર્કેમ ?
પસાર થતી િોય તો સદર લાઇન ..................... ર્કે.વી ની છે . અને લબલ્ડીંગ
ર્કુંરોલ લાઇન ................ મી. દશાાવલ
ે છે .
28) પ્રશ્ર્નવાળી જમીન રે લવે િદથી અડીને છે ? જો િા તો િદથી રે લ્વે
ઓથોરીટીન ું N.O.C. રજ ર્કરે લ છે ? /રે લ્વે િદથી ૩૦.૦ મી અંતર દશાાવેલ
છે ?
29) પ્રશ્ર્નવાળી જમીન નદી, નાળા , તળાવ, ર્કાુંસ, વિેળો, ને અડીને િોય તો
તેવા ર્કેસમાું નામદાર િાઇર્કોટા ના દી.મ.નું. ૧૧૦૪૯/૨૦૦૧ ના હર્કમ અન્જવયે
િદથી ૯.૦ મી. માજીન દશાાવેલ છે ર્કે ર્કેમ ?
30) પ્રશ્ર્નવાળી જમીનમાું O.N.G.C. ની પાઇપલાઇન / કવો આવેલા છે ર્કે ર્કેમ
? જો િા, તો O.N.G.C ની પાઇપલાઇન / કવો તથા નનયુંત્રણ અંતરની
નવગતો દશાાવલ
ે છે ર્કે ર્કેમ ?
31) ભારત સરર્કારના વન અને પયાાવરણ નવભાગ અને/અથવા સ્ટ્ટેટ
એન્જવાયરમેન્જટલ

ઈમ્પેર્કટ અસેસમેન્જટ ઓથોરીટી (SEIAA) તરફથી મળે લ

એન્જવાયરમેન્જટલ ર્કલીઅરન્જસ અને સેન્જરલ પોલ્યશન ર્કુંરોલ બોડા (CPCB)
અને/અથવા ગજરાત પોલ્યશન ર્કુંરોલ બોડા (GPCB) માુંથી જે લાગ પડત
િોય તેન જરરી એન.ઓ.સી. રજૂ ર્કરે લ છે ર્ક ર્કેમ?
32) ર્કોસ્ટ્ટલ રે ગ્યલેશન ઝોનમાું આવતી જમીન માટે સ્ટ્ટેટ ર્કોસ્ટ્ટલ ઝોન
મેનેજમેન્જટ ઓથોરીટી પાસેથી મેળવેલ જરૂરી મુંજૂરી રજૂ ર્કરે લ છે ર્કે ર્કેમ?
33) ગજરાત સરર્કારના વન અને પયાાવરણ નવભાગના તા. ૩૧/૦૫/૨૦૧૨ ના
ઠરાવ ક્રમાુંર્ક વપસ-૧૦૧૨-૧૩૩-ડબલ્ય મજબ જરૂરી વાઈલ્ડ લાઈફ
ર્કલીયરન્જસ રજૂ ર્કરે લ છે ર્કે ર્કેમ?
પ્રમાણપત્ર : આથી પ્રમાણીત ર્કરું છું ર્કે ઉપર દશાાવેલ તમામ િર્કીર્કત સાચી છે .
- રજી. એન્જી./આકીટેક્ટ.ની સિી. :
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(ઘ) લે –આઉટના નર્કશાની ચર્કાસણી
પાટા – એ
1) નર્કશામાું મથાળુ નનયમ મજબ દશાાવેલ છે . ...........................................
2) જમીનની િદ તથા માપ હટપ્પ્ણ / ટી.પી.સ્ટ્ર્કીમની /મુંજર થયેલા નર્કશા મજબ
સસુંગત છે ? ................................................................................
3) નર્કશામાું દશાાવેલ ક્ષેત્રફળ ........................ચો.મી. છે . જે ૭/૧૨ નો ઉતારો /
એફ ફોમા /મુંજૂર થયેલ નર્કશો/હિસ્ટ્સા ફોમા-૪/પ્રોપટી ર્કાડા સાથે સસુંગત છે ?
...............................................................................................................
4) કી પ્લાનમાં આસપાસનાં સિે નંબર /અંશિમખંડ નંબર/અશધકૃિ રસ્િાથી / મેળિેલ
રસ્િાથી પ્રિેિ દિાડ િેલ છે ?
5) નોથા અને સ્ટ્ર્કેલ દશાાવેલ છે જે ટી.પી.સ્ટ્ર્કીમ / ડી.પી. સાથે સસુંગત છે ?
6) પ્રશ્ર્નિાળી જમીનનાં પ્રિેિ અંગે
i.

હયાિ રસ્િાની પહોળાઇ .................................મી.

ii.

સ ૂણચિ રસ્િાની પહોળાઇ ................................મી.

iii.

િૈકલ્પીક એપ્રોચની વ્યિસ્થા.......................... મી

7) અન્જય માલલર્કોની જમીનમાુંથી મેળવવાના થતા પ્રવેશ / રસ્ટ્તા બાબતે જે તે
જમીનના ૭/૧૨ ના ઉતારા તથા નનયત પિોળાઇનાું રસ્ટ્તા અંગેના ર્કરાર રજ
ર્કરે લ છે ? .......................................................................................................
8) ટી.પી. સ્ટ્ર્કીમ નવસ્ટ્તાર નસવાયનાું નવસ્ટ્તાર માટે િયાત રસ્ટ્તાથી પ્રશ્ર્ન િેઠળની
જમીન સિીની રોડની લુંબાઇ ધ્યાને લેતા પિોળાઇ જી.ડી.સી.આર. ની જોગવાઇ
મજબ દશાાવલ
ે ી છે ? .....................................................................................

પાટા - બી
1) મથાળુું દરખાસ્ટ્ત પ્રમાણે યોગ્યરીતે દશાાવેલ ું છે ? ........................................
2) ઝોન, યઝ અને સ્ટ્ર્કેલ દશાાવલ
ે છે ? .....................................................
3) લબલ્ડીંગ યનીટનાું ક્ષેત્રફળમાુંથી તમામ પ્રર્કારની ર્કપાત દશાાવી નેટ પ્લોટ એરીયા
દશાાવેલ છે ?
4) સલચત વપરાશ ઝોન અનસાર મળવાપાત્ર છે ?
સલચત વપરાશ બીલ્ડીંગ યનનટના ક્ષેત્રફળ અનસાર મળવાપાત્ર છે ?
પ્રમાણપત્ર : આથી પ્રમાણીિ કરં છં કે ઉપર દિાડ િેલ િમામ હકીકિ સાચી છે .
- રજી. એન્જી./આકીટેક્ટ.ની સહી. :
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5) સચીત વપરાશ રસ્ટ્તાની પિોળાઇ અનસાર મળવાપાત્ર છે ?
6) ર્કોમન પ્લોટ
નનયમ મજબના ર્કોમન પ્લોટન ું

સચીત ર્કરે લ ર્કોમન પ્લોટન ું

ક્ષેત્રફળ

ક્ષેત્રફળ

નનયમ મજબના ગ્રા.ફ્લોરન ું

સચીત ર્કરે લ ગ્રા .ફ્લોરન ું

ક્ષેત્રફળ

ક્ષેત્રફળ

7) ગ્રાઉન્જડ ફલોર

8) એફ.એસ.આઇ.
નનયમ મજબ મળવાપાત્ર
એફ.એસ.આઇ.

સચીત ર્કરે લ એફ.એસ.આઇ.

પેમેન્જટ એફ.એસ.આઇ.
નનયમ મજબ મળવાપાત્ર

સચીત ર્કરે લ પેમન્જે ટ

પેમેન્જટ એફ.એસ.આઇ.

એફ.એસ.આઇ.

9) માજીન/ સેટ બેર્ક
નનયમ મજબ રસ્ટ્તાથી જરૂરી
માજીન/ સેટ બેર્ક

નનયમ મજબ રસ્ટ્તા નસવાયની
બાજએ જરૂરી માજીન/ સેટ બેર્ક

સલચત ર્કરે લ માજીન/ સેટ બેર્ક

સચીત ર્કરે લ માજીન/ સેટ બેર્ક

10) વગીકૃત રસ્ટ્તાથી લબલ્ડીંગ ર્કુંરોલ લાઇન ............મી. દશાાવેલ છે ? જે નનયમ
મજબ છે ?........................................................................................................
11) ર્કોમન પ્લોટથી રાખેલ મજીન ..................મી.દશાાવેલ છે . જે નનયમ મજબ છે ?
12) બે લબલ્ડીંગ વચ્ચે રાખવાપાત્ર માજીન ..............મી. દશાાવેલ છે . જે નનયમ
મજબ છે ? .....................................................................................................
પ્રમાણપત્ર : આથી પ્રમાણણિ કરં છં કે ઉપર દિાડ િેલ િમામ હકીકિ સાચી છે .
- રજી. એન્જી./આકીટેક્ટ.ની સહી. :
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13) પાર્કીગ લે આઉટ રજ ર્કરે લ છે ? ............................................................
(રિેણાર્ક / વાલણજ્ય / અન્જય)
નનયમ મજબ રાખવાપાત્ર પાર્કીગ

સચવેલ પાહર્કિંગા

14) સલચત મર્કાનની લુંબાઈ + માજીન + રોડ + સી.પી. ની લુંબાઈ/ પિોળાઈનો
સરવાળો બીલ્ડીંગ યનીટના માપ સાથે સસુંગત છે .
15) આંતરીર્ક રસ્ટ્તા
શનયમ મજબ રાખિાપાત્ર

સચિેલ આંિરીક રસ્િા

આંિહરક રસ્િાની પહોળાઈ

આંતહરર્ક રસ્ટ્તાના જર્કશન
ું
ઉપર નનયમ મજબ ગોળાઈ દશાાવેલ છે ? ................
16) ગુંદા પાણીના નનર્કાલ અંગેની વ્યવસ્ટ્થા આઈ.એસ. ર્કોડ ૨૪૭૦ નનયમ અનસાર
દશાાવેલ છે ?
i.

રે સીડેન્જસીયલ (રે િણાર્ક):

ii.

ઇન્જડસ્ટ્રીયલ (ઔદ્યોગીર્ક):

..............................................................................................................
17) પરર્કોલેટીંગ વેલ/ રે ઈનવોટર િાવેસ્ટ્ટીન્જગ
નનયમ મજબ જરૂરી

સચવેલ ર્કરે લ પરર્કોલેટીંગ

પરર્કોલેટીંગ વેલ

વેલ

18) સબપ્લોટના ક્ષેત્રફળમાુંથી ગોળાઈ બાદ ર્કરે લ છે ?
19) એરીયા ટેબલમાું દરે ર્ક સબપ્લોટ તથા આંતરીર્ક રસ્ટ્તાન ું ક્ષેત્રફળ તથા ર્કોમન
પ્લોટન ું ક્ષેત્રફળ દશાાવેલ છે ? કલ ક્ષેત્રફળની સામે સસુંગત થાય છે ? .............
20) ર્કલર નોંિ નનયમ મજબ દશાાવેલ છે ? .................
21) નવશેિ નોંિ.

પ્રમાણપત્ર : આથી પ્રમાણણિ કરં છં કે ઉપર દિાડ િેલ િમામ હકીકિ સાચી છે .
રજી. એન્જી./આકીટેક્ટ. ની સહી.
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(ચ) લબલ્ડીંગ પ્લાનની ચર્કાસણી :1) લે આઉટ પ્લાનમાું દશાાવલ
ે દરે ર્ક ટાઈપના લબલ્ડીંગના નર્કશાઓ રજ ર્કરે લ છે ?
2) એલીવેશન તથા સેર્કશનમાું માપ દશાાવેલ છે ?
3) પ્લીન્થની ઉંચાઈ ..................... મી. (લઘિમ ૦.૪૫ મી.),
ફલોરની ઉંચાઈ ........................ મી. (લઘિમ ૨.૮૦ મી.)
હોલોપ્લીન્થની ઉંચાઈ ................મી. (મહિમ ૨.૮ મી.)
દિાડ િેલ છે . જે શનયમ મજબ છે ?
4) લબલ્ડીંગની ઉંચાઈ.
લો-રાઈઝ ણબલ્ડીંગની શનયમ મજબ

લો-રાઈઝ ણબલ્ડીંગની સણચિ કરે લ

ઉંચાઈ

ઉંચાઈ

રે નસડેન્ન્જશયલ
િાઈ એર્કસેસ ર્કોહરડોર
નસટી સેન્જટર
ઈન્જડસ્ટ્રીયલ
લોજજસ્સ્ટ્ટર્કસ
નોલેજ અને આઈટી
હરક્રીયેશન, સ્ટ્પોર્ટા સ અને એન્જટરટે ઈનમેન્જટ
સ્ટ્રેટજજર્ક ઈન્જરાસ્ટ્રર્કચર
પબ્બ્લર્ક ફેનસલલટી
ર્હરઝમ અને હરસોર્ટા સ
ગ્રીન સ્ટ્પેસ
નવલેજ બફર
કૃનિ નવસ્ટ્તાર
સોલાર પાર્કા
સીઆરઝેડ
અન્જય ઝોન માટે

5) સેર્કશન લાઈન સ્ટ્પષ્ટ રીતે દશાાવી સીડી માુંથી સેર્કશનનો નર્કશો દશાાવલ
ે ો છે ?
6) રૂમોના માપ (લઘતમ ૨.૪ મી.) ઉપયોગ, લઘતમ ક્ષેત્રફળ (લઘતમ ૯.૦
ચો.મી.)
વેન્જટીલેશન દશાાવલ
ે છે જે નનયમ મજબ છે ?
7) રૂમોના માપ + હદવાલની જાડાઈનો સરવાળો લબલ્ડીંગની કલ લુંબાઈ/પિોળાઈ
સાથે સસુંગત છે ?
8) રૂમોમાું દશાાવેલ લોફટ નનયમ મજબ છે ?
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9) ભોંયરૂ દશાાવલ
ે િોય તો ?
ભોંયરાની નનયમ મજબ

ભોંયરાની સલચત ઉંચાઈ

મળવાપાત્ર ઉંચાઈ

10) ભોંયરામાું વેન્જટીલેશન નનયમ મજબ છે ?
11) ભોંયરામાું ...........................ઉપયોગ દશાાવેલ છે જે નનયમ મજબ છે ?
12) ભોંયરામાું જવાની સીડી નનયમ મજબ છે ?
ભોંયરામાું જવાની સીડી

સલચત સીડી

નનયમ મજબ મળવાપાત્ર

13) જો ભોંયરામાું પાર્કીગ દશાાવલ
ે િોય તો
જરૂરી રે મ્પની પિોળાઈ................મી. છે જે નનયમ મજબ છે ?
14) સીડીની પિોળાઈ...................મી. છે જે નનયમ મજબ છે ?
15) એર્ક ફલાઈટમાું ૧૨ પગથીયાથી ઓછા દશાાવલ
ે છે ર્કે ર્કેમ ?
16) ઉપયોગ પ્રમાણે રેડ નનયમ મજબ છે ?
17) ઉપયોગ પ્રમાણે રાઈઝર નનયમ મજબ છે ?
18) સીડીની નવગતો નર્કશામાું દશાાવેલ છે ?
19) પેસેજ / લોબી / ર્કોરીડોર ની લુંબાઈ મજબ પિોળાઈ દશાાવેલ છે ?
20) દરે ર્ક માળનો બીલ્ટ-અપ એફ.એસ.આઈ. ગણતરી સાથે દશાાવેલ છે ? તે નનયમ
મજબ છે ?
21) દરે ર્ક વાસ(Dwelling)ની સુંખ્યા દશાાવેલ છે ?
22) સેનેટરી સવલતો નનયમ મજબ ગણતરી સહિત દશાાવલ
ે છે ?
23) આંતહરર્ક અને બાહ્ય ઓપન એર સ્ટ્પેસ નનયમ મજબ મર્કેલા છે ?
24) મર્કાનની લુંબાઈ બાબતેના નનયમ મજબ જોગવાઈ ર્કરે લ છે ?
25) લલફ્ટ ની સુંખ્યા અને માપ નનયમ મજબ છે ?
શનયમ મજબ રાખિાની થિી ણલફ્ટ

સણચિ ણલફ્ટ ની સંખ્યા

પ્રમાણપત્ર : આથી પ્રમાલણત ર્કરું છું ર્કે ઉપર દશાાવેલ તમામ િર્કીર્કત સાચી છે .
રજી. એન્જી./આકીટેક્ટ. ની સિી. :
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(છ) બહમાળી મકાન બાંધકામ માટેના િધારાના ચકાસણી ના મદ્દા
1) ફાયર માટેની અંડર ગ્રાઉન્જડ વોટર ટેંર્ક નનયમ મજબ દશાાવેલ છે ?
2) ફાયર માટેની જરૂરી ક્ષમતાવાળી ઓવરિેડ વોટર ટેંર્ક નનયમ મજબ દશાાવલ
ે છે ?
3) ફાયરના લેઆઉટ પ્લાનમાું નનયમ મજબ નવગતો દશાાવલ
ે છે ?
4) ચીફ ફાયર ઓફીસર, િોલેરા . નો અલભપ્રાય મેળવેલ છે ?
5) લબસ્લ્ડિંગની ઊંચાઇ નનયમ મજબ છે ?
નનયમ મજબ મળવાપાત્ર ઉંચાઇ

સચીત ઉંચાઇ

6) રે ફયઝ એરીયા નનયમાનસાર દશાાવેલ છે ?
નનયમ મજબ મળવાપાત્ર એરીયા

સચીત એરીયા

7) નવશેિ નોંિ

પ્રમાણપત્ર : આથી પ્રમાણીિ કરં છં કે ઉપર દિાડ િેલ િમામ હકીકિ સાચી છે .

- રજી. એન્જી./આકીટેક્ટ. ની સહી. :

નવશેિ ર્કારણોસર માુંગવામાું આવતી છટછાટની નવગતો :-
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હ ું શ્રી________________________________સત્તામુંડળનો રજી. આર્કી./ એન્જજી. છું. અને___________________
નુંબર અને____________તારીખથી િોલેરા ખાસ મડીરોર્કાણ પ્રાદે નશર્ક નવર્કાસ સત્તામુંડળન ું રજીસ્ટ્રે શન િરાવ ું છું. આથી હ ું
જણાવ ું છું ર્કે ઉપરોર્કત ફોમા માું જણાવેલ તમામ નવગતો મારી જાણ મજબ સુંપણા સચોટ અને ખરી છે . તે બાબતે આથી
ખાત્રી સાથે ર્કબ ૂલ ર્કરું છું. અને સત્તામુંડળના બિા નનયમો, નવનનયમો, વખતો વખતના હર્કમો – સચનોન ું પાલન ર્કરવા
બુંિાવ ું છું. અને નવનનયમોમાું જણાવેલ મારી જવાબદારીઓ અને ફરજો અદા ર્કરીશ તેની પાર્કી ખાત્રી આપ ું છું.
હ ું સમજ છું ર્કે જો આ ફોમામાું જણાવેલ માહિતી ખોટી અથવા ગેરમાગે દોરનારી ર્કે બદઇરાદાવાળી પરવાર થશે
અથવા હ ું મારી ફરજો નનભાવવામાું ચર્ક ર્કરીશ તો િોલેરા ખાસ મડીરોર્કાણ પ્રાદે નશર્ક નવર્કાસ સત્તામુંડળ મારું રજીસ્ટ્રેશન રદ
ર્કરી શર્કશે તથા મારી ડીપોઝીટ જપ્ત ર્કરી શર્કશે તથા મારી સામે ફોજદારી પગલા લઇ શર્કશે.
તારીખ :____________

આર્કીટે ર્કટ / એન્જજીનનયરનો નસક્કો / સિી

રજીસ્ટ્રેશન

નુંબર

_____________________તા.

___________
આથી હ ું સત્તામુંડળનો રજી. આર્કી./ એન્જજી. શ્રી________________પ્રમાણીત ર્કરું છું ર્કે પ્લાનમાું દશાા વેલ સુંબિીત
પ્લોટનો મેં સવે તા.___________ના રોજ ર્કરે લ છે . તથા સુંબિીત જમીનની િદો અને માપો પ્લાનમાું દશાા વેલ છે . જે સ્ટ્થળ
પર ચર્કાસી ખાત્રી ર્કરી ક્ષેત્રફળની પણ ચર્કાસણી ર્કરી ટી.પી.સ્ટ્ર્કીમના ટી.પી. રે ર્કડા વાળા ડોક્યમેન્જટસ/ડી.પી. અન્જવયે ૭/૧૨
તથા હટપ્પણ પ્રમાણે સચવેલ છે . તથા સુંબનિત સ.નું.ન ું એન્જલાર્જમેન્જટ નનયત સ્ટ્ર્કેલમાું રજ ર્કરી તેને થતી ડી.પી/ટી.પી/બ્રોડ
લે-આઉટની અસરો દશાા વેલ છે . જે બરાબર છે .
તારીખ :____________

આર્કીટે ર્કટ / એન્જજીનનયરનો નસક્કો / સિી

રજીસ્ટ્રેશન

નુંબર

___________________તા.

___________
હ ું

શ્રી_________________________________ઉપર

જણાવેલ

જમીન/

પ્લોટના

જમીનમાલલર્ક/ર્કબ્જેદાર/ડેવલપસા તરીર્કે જણાવ ું છું ર્કે આર્કી./એન્જજી. શ્રી__________________________સત્તામુંડળમાું
રજીસ્ટ્રેશન િરાવે છે અને તેઓની મારી જમીનના નવર્કાસ માટે આર્કી./ એન્જજી. તરીર્કે નનમણર્કુંૂ ર્કરે લ છે . હ ું ખાત્રી આપ ું છું ર્કે
મારા નનમણર્કુંૂ ર્કરે લ આર્કી./એન્જજી. શ્રી જી.ડી.સી.આર તથા ગણવત્તા બાબતે જે ર્કાુંઇ સચના આપશે તેન ું હ ું પાલન ર્કરવા
બુંિાયેલો છું. વધમાું પાર્કી ખાત્રી આપ ું છું ર્કે N.B.C અને તેને આનસાુંલગર્ક I.S. માું જણાવેલ બીલ્ડીંગના બાુંિર્કામ તથા તેમાું
લગતાું તમામ મટીરીયલ્સ નો ઉપયોગ તેમના જણાવ્યા પ્રમાણે ર્કરીશ.
તારીખ :____________

જમીનમાલલર્ક/ર્કબ્જેદાર/ડેવલપસા ન ું નામ
___________________________________
સરનામ ું:___________________________________
સિી.:-
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ફીની ગણિરી
1.

માપણીિીટ/ડી.પી.પાટડ પ્લાન/ઝોનીંગ

2.

ચકાસણી ફી.(લઘતમ ૩૦૦.૦૦/- રૂ! )

= ______________
= ______________

i.

વાલણજ્ય/િાઇરાઇઝ/રિેણાુંર્ક સીવાઇ/નમક્ષ બાુંિર્કામ ______x ૫.૦૦ રૂા./ ચો.મી = ______________

ii.

રિેણાુંર્ક (લો-રાઇઝ લબસ્લ્ડિંગ માટે ) . .

iii.

પબ્લીર્ક ચેરીટે બલ રસ્ટ્ટ..

iv.

એર્કત્રીર્કરણ/ ભાગલાની ફી. ( લઘતમ ૩૦૦.૦૦/- રૂા. )

______x ૩.૦૦ રૂા./ ચો.મી = ______________
= ૫૦૦.૦૦ રૂા.

a.

ખેતી નવિયર્ક સીવાઇના નવસ્ટ્તારમાું

____________ચો.મી x ૧.૫૦ રૂા. = _____________

b.

ખેતી નવિયર્ક ઝોનમાું...

____________ચો.મી x ૦.૫૦ રૂા. = _____________

ટીપી સ્ટ્ર્કીમ અને ખેતી નવિયર્ક ઝોન નસવાયના નવસ્ટ્તાર માટે

3.

ઉપરના અનક્રમ નું. (૨) અને (૩) ની ૫૦% ફી
એમીનીટીઝ ફી (ખેતી નવિયર્ક ઝોન અને ગામતળ નસવાયના નવસ્ટ્તાર માટે )

4.
i.

સ્ટ્કલ/ ર્કોલેજ/એજ્યર્કે શનલ ઇન્જસ્ટ્ટીટયટ

= ______________

ii.

સાવાજનીર્ક રસ્ટ્ટ/ ગવામેન્જટ/ સેમી ગવા સુંસ્ટ્થા માટે ________ x ૫૦.૦૦ રૂા./ ચો.મી = ________

iii.

ઉપરોર્કત નસવાયના અન્જય ઉપયોગ સારૂ

______ x ૧૦૦.૦૦ રૂા./ ચો.મી = __________

5. ડેિલપમેન્ટ ચાર્જ
જમીન માટે :
અ.નું.

ઉપયોગ

ટીપી સ્ટ્ર્કીમ

ખેતી,

ખેતી,

નુંબર ૧ થી ૬

સીઆરઝેડ અને

સીઆરઝેડ

નો નવસ્ટ્તાર

ટીપી સ્ટ્ર્કીમ

નવસ્ટ્તાર

નસવાયનો
તમામ નવસ્ટ્તાર

૧

રિેણાુંર્ક

૨

સીટી સેંટર, િાઈ એર્કસેસ ર્કોરીડોર,
નોલેજ એન્જડ આઈટી, ઔદ્યોલગર્ક,

દર ચો.મી.

દર ચો.મી.

દર ચો.મી.

૪.૦૦

૩.૫૦

૨.૫૦

૫.૦૦

૪.૦૦

૩.૦૦

૩.૫૦

૩.૦૦

૨.૦૦

લોજીસ્ટ્ટીર્કસ, પબ્લીર્ક ફેસીલીટી
૩

અન્જય (ઉપરોર્કત ૧ અને ૨ નસવાય
તમામ)
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બાંધકામ માટે :
અ.નું.

ઉપયોગ

ટીપી સ્ટ્ર્કીમ

ખેતી,

ખેતી,

નુંબર ૧ થી ૬

સીઆરઝેડ અને

સીઆરઝેડ

નો નવસ્ટ્તાર

ટીપી સ્ટ્ર્કીમ

નવસ્ટ્તાર

નસવાયનો
તમામ નવસ્ટ્તાર
દર ચો.મી.

દર ચો.મી.

૧૨.૦૦

૧૦.૦૦

૮.૦૦

૧૫.૦૦

૧૨.૦૦

૧૦.૦૦

૧૦.૦૦

૮.૦૦

૬.૦૦

દર ચો.મી.
૧

રિેણાુંર્ક

૨

સીટી સેંટર, િાઈ એર્કસેસ ર્કોરીડોર,
નોલેજ એન્જડ આઈટી, ઔદ્યોલગર્ક,
લોજીસ્ટ્ટીર્કસ, પબ્લીર્ક ફેસીલીટી

૩

અન્જય (ઉપરોર્કત ૧ અને ૨ નસવાય
તમામ)

ઉપરના મજબના ટેબલ પ્રમાણે
જમીનન ું ક્ષેત્રફળ.................................................ચો.મી. × દર ....................... રૂા..= ............................... રૂા.
બાુંિર્કામન ું ક્ષેત્રફળ ...........................................ચો.મી. × દર ....................... રૂા.= ................................. રૂા.
બાુંિર્કામન ું ક્ષેત્રફળ ...........................................ચો.મી. × દર ....................... રૂા.= ................................. રૂા.
બાુંિર્કામન ું ક્ષેત્રફળ ...........................................ચો.મી. × દર ....................... રૂા.= ................................. રૂા.

અરજદારે ભરિાપાત્ર કલ ફીની ગણિરી:

૧

માપણીશીટ/ડીપી/ટીપી પાટા પ્લાન/ઝોનીંગ સટીફીર્કેટ

રૂનપયા

પૈસા

૨

ચર્કાસણી ફી / એર્કત્રીર્કરણ / ભાગલાની ફી

રૂનપયા

પૈસા

૩

અમેનીટીઝ ફી

રૂનપયા

પૈસા

૪

ડેવલપમેન્જટ ચાર્જ (જમીન માટે)

રૂનપયા

પૈસા

૫

ડેવલપમેન્જટ ચાર્જ (બાુંિર્કામ માટે)

રૂનપયા

પૈસા

રૂનપયા

પૈસા

રૂશપયા

પૈસા

૬
કલ
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નવર્કાસ પરવાનગીની અરજીનાું પ્રાથમીર્ક ચર્કાસણી ફોમામાું એન્જજીનીયરશ્રી / આહર્કિટેર્કટશ્રી દ્વારા રજ
ર્કરાયેલ નવગતો ચર્કાસણી ર્કરતાું યોગ્ય જણાય છે .


જમીન માલીર્કના િક્ક / હિસ્ટ્સા માટે વાુંિો નથી.



પ્રર્કરણ જી.ડી.સી.આર. ની જોગવાઈ મજબ છે .



ખાસ હર્કસ્ટ્સામાું નવર્કાસ પરવાનગી માુંગેલ છે .

જે.ટી.પી.શ્રી
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પ્ર.ન.નન.શ્રી.

