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આ દસ્તાલેજ લડદયા ળશયેની ાર્કિંગ કામયનનનત અને ાકીંગ ભાસ્ટય પ્રાન અને તે કઇના ણ 
શસ્તકે્ષ લગય  કઇણ િજેકટ ઉય આધાય યાખ્મા નવલામન સ્લતતં્ર અને તે સમુગ્મ યીત ે
તૈમાય કયલાભા ંઆલેર છે. અને તે UTMC ની  રેખખત  લૂય ભજુંયી થી ભેલેર અને UTMC  
તેના ઉમગ કયલા વફંધંીની કઇણ શતેુણૂય જલાફદાયી અથલા શક્ક વફંધં ધયાલતી નથી કે 
જે નનભામેર વનભનત દ્વાયા ફનાલેરી છે. કઇણ વ્મક્તત તેના ઉમગ કયલા ભાટે અથલા તેના 
ઉય આધાય યાખી ળકે છે. 



 

વાયાળં – 

લાશનની ગીચતાભા ંથત ઝડી લધાયાથી ઘણા ળશયેભા ંથતા અવખં્મ લાશનની વખં્માભા ંથત 

લધાય ભાનનવક તાણ શોંચાડે છે. લાશનની વખં્માભા ંથત ઝડી લધાય એ લાશન ભારીકની  

અન ેજાશયે ટ્રાન્વટયની કંગાર વ્મલસ્થા ખાવ કયીને નલકવીત ળશયેભા ંજમા લસ્તી રગબગ ૧ થી 

૨ ભીરીમન શમ તેલા ળશયેભા ંજલા ભે છે. જ તેન ેમગ્મ લાતાલયણ અને લૂય જફૃયીમાતની 

વગલડતા યુી ડલાભા ન આલે. આ અભ્માવ પકત લડદયા ળશયે યુત કયલાભા ં આલેર 

છે.લૈબલયકુત દૃૌ ષ્ટીકણથી થમેર ઉન્નનતને કાયણ ે  રકન ે લાશન ાકય કયલાના િશે્ન લધાયે 

કશલેાની જફૃય નથી કે તેઓના લાશનન ેઘણીજ ગીચ જગ્માભા ંમકુલા ડે છે. આન મખુ્મ ઉદે્દશ્મ 

એ છે કે ઉબી થમેર ાર્કિંગ એર્યમાની વભસ્માન વલે કયલાન છે. આ અભ્માવ લાશનના લધતા 

જતા લાશનના જથ્થ, ાકી’ગની જગ્માની ભમાદાય અને ખયાફ ાકી’ગની વગલડતાન નલેવયથી 

ચાલ ુ  વભસ્મા ઉકેરલાન છે. આ ળધ ભાટે શારની ાકી’ગના પ્રાનીંગ કયલાન, ાકી’ગની 

વગલડતાની ર્કિંભત, અને સધુાયેર વ્મલસ્થાથી થમેર કામયક્ષભતાભા લધાય કયલા નલનળષ્ટ ાકીગ 

ભેનેજભેન્ટની વ્યશુયચના અને કેલીયીતે તેન ઉમગ કયલાભા ંઆલેર છે. લધભુા ંપ્રાનીંગ ફાફત ે

ચચાય અને નલનળષ્ટ વજંગભા ંઉન્નનતના મદુ્દાઓને ભેનજેભેન્ટ દ્વાયા કેલીયીતે સધુાયેર ર્યક્સ્થનતની 

અનકુુતાથી રાગ ુાડી ળકામ. ાકીંગ જગ્માની ર્કિંભતની અવયકાયકતાન િગ્રાભથી ાકીંગની 

વભસ્માન ૨૦- થી ૪૦ ટકા ઓછી કયી ળકામ. શારની ખચરાચાલ ુપ્રાનીંગ જફૃયીમાત જે આનથિક, 

વાભાજીક અને લાતાલયણને પામદ કયી ળકે. 
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GPMC  :- Gujarat Provincial Municipal Corporation 
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IPT  :- Intermediate Public Transport 
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PPP  :- Public Private Partnership 
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VMC  :- Vadodara Municipal Corporation 

VUDA  :- Vadodara Urban development Authority 

TDM  :- Travel Demand Management 

DEO  :- Traffic Enforcement Officer UMTC 

VMS  :- Variable Message Signs 

UMTC  :- Urban Mass Transit Company.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

 

રયચમ – 

૧.૧ લડોદય નો રયચમ 

 લડદયા એક ગજુયાતનુ ં ત્રીજુ અને ૧૮મુ ં ભટાભા ં ભટુ ળશયે છે. લડદયા મ્યનુનનવર 

કોયેળન (લી.એભ.વી.) અને લડદયા અફયન ડેવ્શરેભેન્ટ એથર્યટી (વડુા)એ લડદયાના 

દ્ધનતવયના નલકાવ ભાટે જલાફદાય છે. લી.એભ.વી ના શઠે ૧૬૦ સ્કે.ર્ક.ભી. નલસ્તાય આલેર છે. 

લડદયા એ બાયતનુ ં ઝડી નલકાવ ાભત ુ ં ળશયે છે. ૨૦૧૧ ના વેન્વવ િભાણ ે તેની લસ્તી 

રગબગ ૨ ભીરીમન રકની અને તેની ગીચતા ૧૦૪૧૫ રક એક કી.ભી.ની છે. 

 
૧.૨ ભોટય ઈઝેળન (ભોટયચ રન ય ઓ) 
 નલશ્વવ્માકતા, ખાનગીકયણ અને સ્લાતતં્ર્મતાને કાયણ ે ત્મા ંયજગાયીની તક અશીમા લધ ુ

િભાણભા ંથતી શમ છે. તેના કાયણ ેરકની આલકનુ ંરેલર લધતુ ંજલા ભે છે. આ લધાયાની 

વાથ ે ઓટભફાઇર લાશનની ર્કિંભતભા ં અન ે તેની ભાગંભા ં લધાય થત જલા ભે છે. 

ભટયાઈઝેળન ના લધાયા અને યસ્તાઓના નેટલકયના નલસ્તનૃતકયણ, મવુાપયીનુ ં જખભ અન ે

ટ્રાપીકના દયભા ંઝડી લધાય જલા ભે છે અને તેનાથી લાશનના યજીસ્ટે્રળનભા ંલસ્તીના લધાયા 

કયતા લધાય જલા ભે છે. અને નલા યસ્તાઓ ફનાલલા ડતા શમ છે. 

 
 નીચા િભાણની ગીચતાના લૈશ્વીકયણને કાયણ ેજાશયે લાશનવ્મલશાયભા ંઅવખં્મ િશ્ન ઉબા 

થામ છે. તેના રીધે ઓછા ભાગો ઉય વાયી મવુાપયી થઇ ળકે છે. અન ેતેથી લાશનની વેલાઓ 

આલાભા ં લધ ુમશુ્કેરીઓ ડે છે. જેથી ફવની ઝડ ઘણીજ ધીભી થામ છે જેના રીધે ફવ 

ચરાલલાની ર્કિંભત લધે છે. અને આગ જતા ઓછા લાશન વ્મલશાયન ઉમગ થલા ાભે છે. 

જમાયે ળશયે લધે અને રાફંા અંતયની ફવ રાફંી મવુાપયી થામ છે. ચારલા અને વામકરના 

ર્શવાફ ેભધ્મભ િકાયના ળશયે અને રગબગ ત્રીજા ભટા ળશયેભા ંઆ િકાયના ફનાલ ફને છે. 

જકે તેભા ં લાશનના િકાયના ઉમગભા ં ઘણા પેયપાય થમેર જલા ભે છે. તે જતા ભારભ 

ડેર છે કે, ૯૬ ટકા ખાનગી લાશન આજીલન પયી ળકતા નથી. તેના ફદર ેજમાયે લાશનની 

ગીચતા, યસ્તાઓના જડાણ, અને યસ્તાની ગણુલણત્તા જે ધ્માનભા ં રેતા મખુ્મ મદુ્દ ળશયેી 

લાશનવ્મલશાયભા ં આમજનન છે. આમજન ન મદુ્દ એક નોંધત્ર મદુ્દ ળશયેી આમજનભા ં
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શલાભાનન છે. વભગ્ર નલશ્વનાભટા ળશયેભા ં જુદા જુદા િકાયની લાશન વ્મલશાયની રીવીનુ ં

આમજનભશત્લન મદુ્દ છે. બાયતભા ંજ કે ાકીંગની વભસ્માને લધાયે િભાણભા ંભશત્લ આલાભા ં

આલેર નથી. કેટરાક એલી દરીર કયે છે કે ાકીંગની વભસ્મા એ આણા એક ભટા દુબાયગ્મની 

નનળાની છે. યંત ુ  એ રીવી ફે્રભલકય ને ભાટે ઘણા કાયણ કાયણભતુ છે. તેના કાયણ શરકી 

કક્ષાના લાશનવ્મલશાય, જભીનન દુરુમગ અને વાભાજીક અને આફલાન લધાયાની ર્કિંભત. 

બાયતના ફધાજ ળશયે આ મશુ્કેરીઓનવાભન કયી યશમા છે. જમાયે આલી શરકી કક્ષાના 

યસ્તાઓના જડાણ, શરકી કક્ષાના યસ્તાઓ અન ે લાશનની ગીચતા એ શલા અને અલાજના 

લ્યળુન થલાને કાયણીભતુ ફને છે. જમાયે ાકીંગની નનષ્કાજી ળશયેી ટ્રાન્વટયને અવય કયે 

છે.આણા ળશયેભા ંલધતા જતા ખાનગી લાશનની વખં્માન ળખને કાયણ ેાકીંગની વભસ્મા એ 

ાકીંગ  દ્ધનતને અડચણફૃ થલાભા ંઉદબલસ્થાન છે. આણા ળશયેભા ંલાશનવ્મલશાયને મગ્મ 

ફનાલલા ભાટે ાકીંગ એ આજ્ઞાત્ભક અગત્મનુ ં તત્લ છે. ાકીંગ ઓછા િભાણનીભટય અન ે

ભટયવાકમર અને ચારનાયા ભાણવ ભાટે push and pull approach તયપ ળશયેી 

ટ્રાન્વટયભાટે અગત્મનમદુ્દ છે. આ અભ્માવ લધ ુડતા ખાનગી લાશન તયપ ધ્માન આત નથી 

ણ એક અગત્મન ર્યલતયનક્ષભ છે. જ કે ાકીંગએ ળશયેના ટ્રાન્વટેળન એ બાયતની ૧૯૦૧ 

ની  ૨ .૫૮ કયડથી લધીને ૨૦૧૧ભા ં થમેર ૧૨૧ કયડની લધી ગમેર લસ્તી ન અગત્મન 

યજગાયી અને આલક લધાયલા અને ભદદ કયલા નનયાકયણ રાલલાન િશ્ન છે.  આ આંકડાઓ 

લધનેુ લધ ુળશયેભા ંરકન ેએકત્રીત કયી યજગાયી અને ઉચ્ચતય જીલન જીલલા ભાટેન છે. 
 

આ આંકડાઓ ળશયેી ટ્રાન્વટયની શારની દ્ધનતન ે યડ ભાટેની જફૃયી જભીનની વયખાભણીભા ં

અટકાલે છે. આ એક નલકાવ ળશયેી પ્રાનીંગ કયલા ભાટેન વાકલ્મલાદી અખબગભ છે. લધતી જતી 

લાશનની ખાનગી આધાયીતતા તે આગ જતા યડની વકંડાળ તયપ દયી જામ છે. લધ ુ

દ્ધનતવયનુ ંાકીંગ ભાખ ુઆ ખારી જગ્માને જડલાભા ં ભદદફૃ છે. 
 

૧.૩  ર્ીંગ ભ ટેની જરૂયીમ િો – 

 ળશયેભા ં ભટય ટ્રાપીક એ િગનતળીરતા ભાટે જફૃયી દ્ધનત છે. ભટય ટ્રાપીક થી ળશયેભા ં

લધતા જતા ધધંાઓ અન ેઆનથિક જીલન ભાટે વલેા આે છે. ાકીંગ એ ળશયેી ટ્રાન્વટેળન ભાટે 
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અગત્મનુ ંઅંગ છે. તે વ્મક્તતઓ, જાતીન અને ટ્રાન્વટેળન દ્ધનતને રાફંા ગાાના અને ટંુકા 

ગાાન ેઅવય કયે છે. તેભાનં એક િશ્ન ટ્રાપીકને ાકીંગન છે. તેન ે ભાટે જગ્માઓ જમા રક 

તાના લાશનભા ંભાર બયી અને ઉતાયી ળકે છે. ાકીંગની વદંગી અને વ્મક્તતગત વદંગીભા ં

ધણુ ં કયીને લાશન કેલા સ્થે ઉભુ ં યાખવુ ં તે ભશત્લનુ ં છે. જ ાકીંગનુ ં સ્થાન મગ્મ વગલડતા 

બયેર જગ્માભા ંશવુ ંજફૃયી છે. અને ાકીંગની ર્કિંભત ણ વ્માજફી શલી જઇએ. ફીજા ળબ્દ ભા ં

કશીએ ત ઓછી ખચાય અથલા ભપત તથા ઘણા લાશન ાકય થઇ ળકે તેલી શલી જઇએ. ખાનગી 

લાશનના ઉમગ ભાટે ાકીંગ એ યૂક કંટાાજનક ફને છે. 
 

૧.૪  રર્િંગનો રગિ  મ ખ્મ અવયર્ યર્ મ દ્દ ઓ – 

૧  ળશયેભા ં લાશનની વખં્માભા ં થત લધાય- અયુત ાકીંગની વગલડ- ાકીંગની 

જગ્માઓ અયુતી શલી. રાફંા ગાાના લાશનની ભાગંનુ ંિભાણ તેના યુલઠાથી લધ ુ

શલાથી તેની ગણુલત્તાથી જીલન શરકા િકાયની શવ ુઆજની જફૃયીમાત છે કે ખાનગી 

લાશન ઉયની આધાયીતતાનુ ંિભાણ ઓછ ંશવુ.ં 
 

 ૨. અવકાયક જશયે લાશનવ્મવ્શાયની જરુયીમાત 

 ખાનગી લાશન ભાથંી જાશયે લાશનવ્મલશાયની જફૃયીમાત ની વગલડતા લધાયલાનુ ં

અવયકાયક ગલુ ંછે. ગણુાકાયાત્ભક દ્ધનત ની જફૃયીમાત તરસ્ળી વભીક્ષા કયલાથી 

અને મજનાઓ ઘડી કાઢલા અવયકાયક જાશયે ટ્રાન્વટય  ની જફૃયીમાત છે. 
 

       ૩.  ળશયેી પ્રાનીંગભા ંવભન્લમન િબાલ- 

 ળશયેી પ્રાનીંગભા ંવભન્લમ  ભાટે વસં્થાઓના વશમગી થી પેયપાયની જફૃયીમાત છે. 

ળશયેભા ંશારની આમજનના વાધન ભટા િભાણભા ંઅયુતા છે. ાકીંગ અને જાશયે 

ાકીંગને ફદરલાની જફૃયીમાત શારના ળશયેી પ્રાનીંગ િજેકટભા ંછે. અને આને ભાટે 

પ્રાનીંગને એિચને ફદરલાની જફૃય છે. 

       ૪. પ્રાનીંગના અભર ફજલણીભા ંઅંકુળ- 

       ૫. ભકાન ફાધંલાના નનમભભા ંતેના બમતીમાભા ાકીંગની વ્મલસ્થા અને ખફલ્ડીંગભા ં

લધ ુડતા ભટયની વખં્માભા ંિફ ઉલ્રધંન થઇ યશયુ ંછે. 
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       ૬. ધીભી ગતીભા ંાકીંગનુ ંથત ુ ંવર્જન ગીચ લસ્તીલાા નલસ્તાયભા ંભટા િભાણભા થામ 

છે. 

       ૭. અવયકાયક પંડ ાકીંગની વલરતન આધાય અવર ર્યલશન સ્થાનક્સ્થનત ઉય 

આધાયીત છે. 

      ૮.  ભટા િભાણભા ંાકીંગભા ંઉબા થતા ઈસ્યવુ અને િશ્ન ઉબા કયલાની રીવી ભાટે નુ ં

ભાખુ.ં 
 

૧.૫    ર્ીંગન  પ્રર્ યો– 

  ળેયીઓભા ંાકીંગ એટર ેલાશન ળેયીઓની ફાજુભાજં ાકય કયલા જઇએ.આ એકવયકાયી 

એજન્વીઓનુ ંઅંકુળ જફૃયી છે.વાભાન્મ િકાયે ળેયીઓભા ંનીચે જણાવ્મા િભાણેની ાકીંગની 

વ્મલસ્થા શલી જઇએ. આ લગીકયણ ળેયીઓભા ંલાશન યસ્તાઓને વભાન્તય કેલી યીતે ાકય 

કયલાભા ંઆલે છે તેના ઉય આધાય યાખ ેછે. 

 ૧.  ળેયીઓના ાકીંગભા ંઅંકુળ અથલા ભનાઇ . 

 ૨.  ળેયીઓના ફીન અંકુળલાા અથલા ભનાઇ ન શમ તેલા સ્થએ કયેર ાકીંગ. 

િનતફનંધત ળેયીઓભા ં ાકીંગ રીવ દ્વાયા અથલા ત ાકીંગ પી ઉધયાલનાયાઓ               

બેગી કયે જેઓ ચક્કવ વભમ ભમાયદા ભાટે ાકય કયેરા લાશન ાકય કયેરા શમ છે. 
 

૧.૫.૧ ળેરયમોભ ાં લ શનો ર્ક  ર્યલ ની દ્ધતિઓ – 

વયખા અંતયે કયેર ાકીંગ.- લાશન યસ્તાની રફંાઇના આધાયે ાકય કયેરા શલા જઇએ. 

અશીં લાશન ફશાય કાઢલા ભાટે  આગથી  અથલા ાછઇથી ફશાય કાઢલા વય ડી ળકે 

છે. 

૧. ાકીંગ ભાટેના લાશન ૩૦ અંળના ખણેુ યડની રફંાઇ િભાણ ેવભાન્તય યીતે મકુલા 

જઇએ.  

૨. જ લધ ુ લાશન ાકય કયલાની જફૃયીમાત શમ ત લાશન ૩૦ અંળના ખણેુ ાકય 

કયલાની વયખાભણીભા ંયડને વભાન્તય યીત ે ૪૫ અંળની ખણેુ લાશન ાકય કયલા.  

આ દ્ધનતભા ંલધ ુલાશન ાકય થઇ ળકે છે. 
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૩. ૬૦ અંળના ખણેુ ાકીંગ- યડની ર્દળાભા ં લાશન ૩૦ અંળના ખણુ ડ ે તે યીત ે

લાશનનુ ંાકીંગ કયવ.ુ 

૪. જભણા ખણેુ લાશન ાકીંગ. 
 

૧.૫.૨ ળેયીઓની ફશ ય  ર્ીંગ - 
જમાયે ાકીંગની વગલડતા ભાટે નલનળષ્ઠ જગ્મા અંકુળ કયતા ફશાય શમ ત તેન ેળેયીની 

ફશાયનુ ંાકીંગ તયીકે ઓખામ છે. યસ્તાની ગીચતા યકલા ભાટપે આ િકાયના ાકીંગ 

રાબકાયક શમ છે. યંત ુતેન મખુ્મ ગેયરાબ એ છે કે, કેટરાક ભટયીસ્ટને લધાયે અંતય 

સધુી  ાકય કમાય  છી લધ ુચારવુ ંડત ુશમ છે. તેલા રકને ધધંાના કેન્ર લાા યડની 

ફશાયના બાગભા ંલાશન ાકીંની આ િકાયની વલરત આલી  ળકમ નથી. ફે િકાયના 

ળેયી ફશાયના ાકીંગ ઓપ સ્ટ્રીટ ાકીંગ એ વયપેવ ાકીંગન જથ્થ અને ભલ્ટી સ્ટયી 

ાકીંગઓપ સ્ટ્રીટ જગ્માભા ંાકીંગ જગ્માભા ં ખચન્શ જેલા કે ાકીગ ભા ંજલાન યસ્ત, ન 

ાકીંગ, એન્ટ્રી પય વ્શીકર, લાશનને ફશાય જલાન ભાગય આલા ફડય મકેુરા જલા ભે 

છે.ઓપ સ્ટ્રીટ ાકીંગ એટર ેતેલી જગ્માભા ંઅથલા એલી જગ્મા જે ખફલ્ડીંગભા ંશમ. અન ે

તેની વ્મલસ્થા કયલા ભાટે નલકાવના નનમભન ેઆનધન શમ.જુદા જુદા િકાયના લાશન ભાટે 

જુદી જુદી જગ્માઓ જફૃયીમાત િભાણ ેપાલલાભા ંઆલેર શમ છે. 
 

વાભાન્મ વલરત ઓપ સ્ટ્રીટ(ળેયી ફશાય) ાકીંગ – 

વયપેવ કાય ાકીંગ્વ, 

ભલ્ટી સ્ટયી કાય ાકીંગ્વ,ફૃપ ાકીંગ્વ,ભેકેનીકર કાય ાકીંગ્વ,બમતીમા ભા ંકાય ાકીગ્વ. 

 

  



6 
 

 

વતભક્ષ ન ાં વ રશત્મ 

 

GDCR ની સ વજ્જિ ભ ાં જગ્મ ની જરૂયીમ િો 
 

ળશયેના નલકાવના નનમભન કયલા ભાટે િનલઝન વેકળન ૧૧૯, િભાણે ગજુયાત ટાઉન પ્રાનીંગ 

એકટ-૧૯૭૬ ની જગલાઇઓભા ંરામકાત લાા ઓથયીટી ના નનમભ ફનાલલાભા ંઆલેર છે. આ 

યેગ્યરેુળન્વ એજ જનયર ડેવ્શરેભેન્ટ કંટ્રર યેગ્યરેુળન (GDCR) . જનયર ડેવ્શરેભેન્ટ કંટ્રર 

યેગ્યરેુળન (GDCR) એ વયકાયી ડકયભેુન્ટ છે જે ળશયેના નલકાવના વલય નલકાવન અનધકાય 

ધયાલ ે છે. આ િનલઝન (GDCR) ભા ં ાકીંગ જગ્માની દયેક ળશયેની જફૃયીમાત જુદા જુદા 

િકાયની શમ છે. 
 

૩.૧  લડોદય  ળશયેનો GDCR - 
 ઓછાભા ંઓછી ાકીંગની જગ્મા – 

ળેયી ફશાયની ાકીંગની જગ્મા લાશન ભાટે દયેક નલા ફધંામેરા ખફલ્ડીંગ ભાટે અથલા જુના 

ખફલ્ડીંગભા ંકયલાભા ંઆલરેા પેયપાય નીચ ેદળાયલેર ટેફરભા ંયજુ કયલાભા ંઆલેરા છે. 

ટેફર ઓછાભા ંઓછા ઓપ સ્ટ્રીટ ાકીંગની જગ્માઓ- 

નફંય ઉમગન િકાય ઓછા ાકીંગની જફૃયીમાત મરુાકાતીઓના ાકીંગ અને 
ર્યભાકય 

૧. ૨ ૩. ૪ 

૧ યશઠેાણનુ ંઘય-૧ 

યશઠેાણનુ ંઘય-૨ 
૧.કાય ાકીંગ- ૮૦સ્કે.ભી.થી ૩૦૦ 
સ્કે.ભી. એર્યમા એક યનુીટ ભાટે  
લધાયાની ૧ કાય દયેક ૧૦૦ 
સ્કે.ભી.લધાયાની પ્રીન્થ એર્યમા 
િત્મેક યનુીટ ભાટે  
વદય નનમભની ભમાયદા ભાજીનર 
જગ્મા ભાટેં આલાભા ંઆલેર છે. 

નીર 

 

 

 

 

 

 

 

 

 યશઠેાણનુ ંઘય-૩ કુર એપ.એવ.આઇના ૨૦ ટકા ૧૦ ટકા જફૃયી ાકીંગની 
જગ્મા લીઝીટવયના ાકીંગ 
ભાટે 
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૨.  ઘયલયાળના ઉમગની 
વાથે+ 

 કભનળિમર) 
 વ્માાયી 
 ધાનભિક 

 આનતથ્મ વત્કાય 

 લાશન વ્મલશાય 

(અ) ભાનાથે ઘયલયાળ ઉમગ, 
ાકીંગ ભાટે કયલાભાઆંલળે 
યશઠેાણના ઘય,૧,૨,૩ જે િભાણે 
ર્યક્સ્થનત િભાણે 

 કુર એપ.આવ.આઇના ૩૬ 
ટકાખફલ્ડી’ગના યનુીટ ભાટે 
૭૫૦ સ્કે.ભી. 

 કુર એપ.એવ.આઇના ૪૦ 
ટકા ખફલ્ડીંગ યનુીટના 
૭૫૦ થી ૨૦૦૦ સ્કે.ભી. 

 કુર એપ.એવ.આઇના ૫૦ 
ટકા ૨૦૦૦ સ્કે.ભી.થી 
લધાયે શમ  

૧૦ ટકા યશઠેાણના 
ાકીંગની જફૃયીમાત  
(અ) અને ૨૦ ટકા 
કભળીમર ાકીંગ ભાટે  
(ફ) લીઝીટવયના ાકીંગ 
ભાટે 

 

 

 

 

 

 

 

 

૩  ૧,૨,અને ૩ ના એકત્રીત કુર એપ.એવ.આઇના ૫૦ ટકા ૨૦ ટકા લીઝીટવયની ાકીંગ 
જફૃયીમાત િભાણે 

૩અ એકત્રીત -૪ ખફલ્ડીંગ યનુીટના ૫૦ ટકા  
૩ફ એકત્રીત-સ્ટેડીમભ-૧ વ્મક્તતગત ૧.૨૫ સ્કે.ભી.ાકીંગ 

ભાટેસ્ટેડીમભની ભમાયદા િભાણે 
 

૪. વસં્થાકીમ ફીલ્ડીંગ, જાશયે 
વસં્થાકીમ ફીલ્ડીંગ 

એપ.એવ.આઇ.ના ૫૦ ટકા શક્સ્ટર અને નનવિંગ શભ 
ભાટે લધાયાની 
એમ્બ્યરુન્વના ાકીંગ ભાટે 
બોંમ તીમે. 

૫  ઔદ્યખગક ૧,૨,૩ અને ૪ સ્ટયેજ એપ.એવ.આઇના ૧૦ ટકા નીર 
૬. ળૈક્ષખણક (અ) કુર એપ.એવ.આઇના ૨૫ ટકા 

િાથનભક અને ફારલાડીસ્કુર ભાટે  
(ફ) ભાધ્મનભક અને ઉચ્ચતય 
ભાધ્મનભક ળાાઓ ભાટે કુર 
એપ.એવ.આઇના ૪૦ ટકા. 
કરેજ અને કખચિંગ કરાવ ભાટે કુર 
એપ.એવ.આઇના ૪૦ ટકા.  

ીક-એ ભાટેની જગ્મા 
ફીલ્ડીંગભા ંશલી જઇએ. 
લીઝીટવય ભાટે ૧૦ ટકા શલી 
જઇએ 

 

લીઝીટવય ભાટે ૧૦ ટકા શલી 
જઇએ.. 

૭. યભત-ગભત ભાટે અને નલશ્રાભગશૃ ખફલ્ડીંગ યનુીટના ૨૫ ટકા  
૮. આનદં િભદ ખફલ્ડીંગ યનુીટના ૧૦ ટકા  

નોંધ :- બોંમ તીમે ૫૦ ટકા લીઝીટવય ભાટે ાકીંગની જગ્મા પાલલી જઇએ. 
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નોંધ :-  

૧. ાકીંગના બાગન નભશ્ર ઉમગ નલકાવની ગણતયી િનટ આધાર્યત એપ.એવ.આઇ.ના 

જુદા જુદા નલનળષ્ટ ઉમગ કયલ. 

૨. ાકીંગ કઇ ણ ભજરા ઉય જફૃયી લાશન ચરાલનાય ભાટે ઢાીમા યસ્તાલા શલ 

જઇએ. 

૩. બોંમતીમા ઉય ૫૦ ટકા  નલઝીટવય ભાટે શલ જફૃયી છે. 

૪. કાય ાકીંગ ભાટે ૫૦ ટકા જગ્મા શલી જઇએ. 

૫. ાકીંગ એર્યમાભા ંાકીંગ જગ્મા ઉયાતં ડ્રાઇલ-લે અને લાશન ની રાઇન લચ્ચેન ભાગય 

યંત ુલધાયાના યસ્તા જેભાથંી લાશન ઉંચકીળકમા અને લાશન ચરાનાયા ઢા ઉતયી ળકે. 

૬. ાકીંગ ન નકળ ાકીંગ ની જગ્મા ઓછાભા ંઓછી જફૃયીમાત લા, લાશન રઇ જલાન 

યસ્ત અને લધાયાની જગ્મા, યપભયન્વ યેગ્યરેુળન ન.ં૨૧.૨ અને યેગ્યરેુળન ન.ં૨૧.૧. ૧૫ 

ભા ંજણાવ્મા િભાણેન શલ જઇએ. 

૭. ાકીંગ યડની અંદયની ફાજુએ શલ અથલા ભાજીનની છ એિચ યડ નવલામ 

યેગ્યરેુળન ન.ં૮.૪.૭ િભાણ ેશલ જઇએ. 

૮. યડ વાઇડના ભાજીનભા ં ાકીંગની યલાનગી ખફલ્ડીંગ યનુીટની શદ થી ૪ ભી. છડમા 

છી આલાભા ંઆલળે. જ ખફલ્ડીંગ યનુીટ ૧૦૦૦ ચયવ ભી. સધુી અને  એક કતાય લધાયે 

યડ વાથે અડેર શમ ત ાકીંગની યલાનગી વાતડ ૂયડ વાઇડન ભાજીનભા ંઆલાભા ં

આલળે. કઇણ એક વાઇડે ભાજીન ાકીંગ જ ખફલ્ડીંગ યનુીટ એયીમા ૭૫૦ ચયવ ભી.ના 

એયીમાભા ંશમ ત જ યલાનગી આલાભા ંઆલળ.ે 

૯. ાકીંગ એર્યમા ભાટે અવયકાયક ાકીંગ જગ્મા શલી જઇએ અન ેતેની રાઇટ અને શલાની 

મકુત અલય જલય ભાટે ખલુ્રી જગ્મા શલી જઇએ.  

 

 (વડુા, જનયર ડેવ્શરેભેન્ટ કંટ્રર યેગ્યરેુળન,૨૦૧૭) 
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ટેફર ૧ : ૨૦૦૬ અને ૨૦૧૭ ના GDCR લડદયાની વયખાભણી 
અ.નં

. 
ઉમગન િકાય ૨૦૦૬ની ાકીંગની જગ્માની 

જફૃયીમાત 

૨૦૧૭ની ાકીંગની જગ્માની 
જફૃયીમાત 

૦૧ યશઠેાણ-(પરેટ/ એાટય ભેન્ટ) એપ.એવ.આઇ.ના લધાયેભા ં
લધાયે ૧૫ ટકા 

કુર ઉમગભા ંરેલામર 
એપ.એવ.આઇના ૨૦ ટકા 

૦૨ સ્ટેડીમભ ૧ સ્કે.ભી. િત્મેક ફેઠક ભાટે ૧.૨૫ સ્કે.ભી. ાકીંગ એર્યમા 
િનત વ્મક્તત કુર સ્ટેડીમભની 
ભમાયદાભા ં

૦૩ નવનેભા, નથમેટય, જાશયે એવેમ્ફરી 
શર, ઓડીટર્યમભ 

૧ સ્કે.ભી. િત્મેક ફેઠક ભાટે કુર ઉમગભા ંરેલામેર 
એપ.એવ.આઇના ૫૦ ટકા 

૦૩ ઔદ્યખગક ખફલ્ડીંગ યનુીટના ૧૦ ટકા કુર ઉમગભા ંરેલામેર 
એપ.એવ.આઇના ૨૦ ટકા 

૦૪ કભળીમર અને ધધંાકીમ 
એસ્ટાબ્રીળભેન્ટ,ધધંા વાથે 
ઓપીવ, ફેન્ક, શટેર, ગેસ્ટશાઉવ, 
રજ, નાસ્તા શાઉવ,યેસ્ટયન્ટવ 

એપ.એવ.આઇના લધભુા ંલધ ુ
૩૦ ટકા 

૩૦ ટકા ખફલ્ડીંગ યનુીટ ભાટે 
૭૫૦ સ્કે.ભી. 
૪૦ ટકા ખફલ્ડીંગ યનુીટ થી ૭૫૦ 
સ્કે.ભી.થી ૨૦૦૦ સ્કે.ભી. 
૫૦ ટકા ખફલ્ડીંગ યનુીટ  ૨૦૦૦ 
સ્કે.ભી. થી લધાયે શમ ત. 

૦૫ વવામટી અને કમ્યનુનટી ખફલ્ડીંગ 
જેલા કે કમ્યનુનટી શર, ભેયેજ શર, 
કમ્યનુીટી લાડી, ાટી પ્રટ 

૫૦ ટકા ખફલ્ડીંગ યનુીટ કુર ઉમગભા ંરેલામર 
એપ.એવ.આઇના  ૫૦ ટકા. 

૦૬ (અ) િી-િાથનભક ળાા 
(ફ) ભાધ્મનભક અને શામય 
ભાધ્મનભક ળાાઓ 

િત્મેક ૧૦૦ નલદ્યાથી ભાટે ૨૦ 
સ્કે.ભી. 
િત્મેક ૧૦૦ નલદ્યાથી ભાટે ૫૦ 
સ્કે.ભી. 

કુર ઉમગભા ંરેલામર 
એપ.એવ.આઇના ૨૫ ટકા 
િાથનભક ળાા 
કુર ઉમગભા ંરેલામર 
એપ.એવ.આઇના  ૪૦ ટકા 
વેકન્ડયી અને શામય વેકંડયી સ્કુર 

૦૭ કરેજ અને કખચિંગ કરાવીવ િત્મેક ૧૦૦ નલદ્યાથી ભાટે ૭૦ 
સ્કે.ભી 

કુર ઉમગભા ંરેલામર 
એપ.એવ.આઇના ૪૦ ટકા  

૦૮ શલે્થ વગલડતાલાા શક્સ્ટર 
અને નનવિંગ 

યલાનગી યકુત 
એપ.એવ.આઇ ના ૩૦ ટકા 

કુર ઉમગભા ંરેલામર 
એપ.એવ.આઇના ૫૦ ટકા તથા 
એમ્બ્યરુન્વાકીંગની લધાયાની 
જગ્મા 

૦૯ અવભાન્મ ઉમગ ભાટેના 
સ્ેનળમર ખફલ્ડીંગ 

(અ) અને (ફ) ભાટે લધભુા ં
લધ ુયલાનગી લાા 

કુર લયામેર એપ.એવ.આઇના 
૨૦ ટકા. 
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(અ) સ્ટક એકવચેન્જ 

(ફ) અનાજ ફજાય,ટીમ્ફય ભાકેટ, 
રખડં ફજાય 

(ક) ગડાઉન, લેયશાઉવ, ટ્રાન્વટય  
એવનવમેળન િવનૃત્ત ભાટે 

એપ.એવ.આઇ. ના ૩૦ ટકા 
ખફલ્ડીંગ યનુીટ ભાટે૫૦ ટકા 

 

અનભુાનજન્મ:- 

૧. છેલ્રા ફે વળંધન દયનભમાન ાર્કિંગની જગ્મા આલશ્મકતાઓની જગલાઈઓ મથાલત છે. 

૨. ફે િનલઝન લચ્ચેન ગા યુલા નલ ર્યલીઝનન લાસ્તનલક િમત્ન થમેર નથી. 

૩. ાકીંગ ચલ પ્રાન અથલા રેઆઉટ  પ્રાન જગ્માની  અનકુુતાની યાકાષ્ઠા ભાટે 

તૈમાય કયલાભા ંઆલેરા નથી. 
 

૩.૨ ય .આય.ડી.ી.એપ.આઈ. (ળશયેી અને પ્ર દેતળર્ તલર્ વ મોજન ઓ ઘડલ ની 
અને અભરીર્યણ) ગ ઇડ્ર ઇન અને ડી.વી.આય(તલર્ વ તનમાંત્રણ તનમભો) ની તલતલધ 
ળશયેોભ ાં વખ કભણી  
 

ાકીંગની િલીઝનની જુદી જુદી ભેટ્ર વીટીઝ અન ેURDPFI વાથ ેજડાણ ૧૦૦ સ્કે.ભી ના 

પરયીંગની જગ્માની વખાયભખણમ (ભાગયદળયન )  

ટેફર ૨  
અ.ન.ં ઉમગન 

િકાય 

લડદયા નુા ગે્રટય મુફંઇ  

૧ સ્ેવ-ં ૧૩.૭૫ 
(સ્કે.ભી.) 

ન્ય ુર્દલ્શી 

 ૧ સ્ેવ-ં 
૧૩.૭૫ 
(સ્કે.ભી.) 

URDPFI 

guide lines 

Volp1 

draft1 

26/02/14 

૧ યશઠેાણ-
પરેટ/ 
એાટય ભેન્ટ) 

કુર ઉમગ ભા ં
રેલામર 
એપ.એવ.આઇ.
ના ૨૦ ટકા 

૨૮.૩૩ 
થી ૧૧૨ 
ટકા 
કાયેટ 
એર્યમાના 

૩૦ થી ૬૦ ટકા 
પરય એર્યમા 

૪૦ થી 
૫૪ ટકા 
પરય 
એર્યમા 

૨૮ ટકા 

૨ વીનેભા કુર ઉમગ ભા ં ૨.૪ ૧.૧૪ સ્કે.ભી. ૫૦ ટકા ૫૬ ટકા 
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નથમેટય, 
જાશયે 
એવેમ્બ્રી 
શર, 
ઓડીટયી 
મભ, 
સ્ટેડીમભ 
લગેયે. 

રેલામર 
એપ.એવ આઇ. 
ના ૫૦ ટકા 

સ્કે.ભી. 
િત્મેક 
ફેઠક 

ભાટે 

િત્મેક ફેઠક ભાટે 

૩ ઔદ્યખગક કુર ઉમગ ભા ં
રેલામર 
એપ.એવ આઇ. 
ના ૨૦ ટકા 

૧૯ ટકા ૯.૧૬ ટકા ૨૦ ટકા ૫૬ ટકા. 

૪ કભળીમર 
અને 
ધધંાકીમ 
એસ્ટાબ્રીળ
ભેન્ટ,ધધંા 
વાથે 
ઓપીવ, 
ફેન્ક, 
શટેર, ગેસ્ટ 
શાઉવ, 
રજ, નાસ્તા 
શાઉવ, 
યેસ્ટયન્ટવ 
લગેયે 

૩૦ ટકા ખફલ્ડીંગ 
યનુીટ ભાટે ૭૫૦ 
સ્કે.ભી.૪૦ ટકા 
ખફલ્ડીંગ યનુીટ 
થી ૭૫૦ .ભી.થી 
૨૦૦૦ 
સ્કે.ભી.૫૦ ટકા 
ખફલ્ડીંગ યનુીટ 
૨૦૦૦ સ્કે.ભી 

૭૮ ટકા 
ભકયન્ટાઈ
ર શટેર 
૪ અને ૫ 
તાયા 
૫૫.૫ 
ટકા 
યેસ્ટયન્ટ 
૧,૨,૩ 
ગે્રડ ૪૫ 
ટકા 

૩૪.૩૭ ટકા અને 
તેથી ઉય 
૧૫૦૦ લધાયાની 
૧ જગ્માભાટે 
ભકયન્ટાઇર 
૩૬.૬૬ ટકા વેભી 
વયકાય ભાટે- 
બ્રીક 

૬૦ ટકા ૫૬ ટકા 

 

 

 

 

 

 

 

૫. વવામટી 
અને 
કમ્મેનનટી 
ભકાન  
કમ્યનુીટી 
શર, 
રગ્નશર,લા
ડી,ાટી 

કુર ઉમગ ભા ં
રેલામર 
એપ.એવ આઇ. 
ના ૫૦ ટકા 

૯૮ ટકા  ૫૪ ટકા ૮૪ ટકા 
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પ્રટ 
૬ (અ) િી-

િાથનભક  

(ફ) 
ભાધ્મનભક 
અને શામય 
ભાધ્મનભક 
ળાા 

કુર ઉમગ ભા ં
રેલામર 
એપ.એવ આઇ. 
ના ૨૫ ટકા 

વેકન્ડયી અને 
શામય વેકન્ડયી 
ભાટે એપ.એવ 
આઇ. ના ૪૦ 
ટકા 

િત્મેક 
૧૦૦ 
નલદ્યાથી 
ભાટે ૨૦ 
સ્કે.ભી. 

૩૯.૨૮ ટકા ૩૦ ટકા ૫૦.૪ ટકા 

 

 

 

 

 

 

 

૭. કરેજ અને 
કરાવીવ 

કુર ઉમગ ભા ં
રેલામર 
એપ.એવ આઇ. 
ના ૪૦ ટકા 

 

૭૦ 
સ્કે.ભી. 
િત્મેક 
૧૦૦ 
નલદ્યાથી
ઓ 

૩૯.૨૮ ટકા ૩૦ ટકા ૫૦.૪ ટકા 

૮. શલે્થ સનુલધા 
શક્સ્ટર 
અને નનવિંગ 

કુર ઉમગ ભા ં
રેલામર 
એપ.એવ આઇ. 
ના ૫૦ ટકા 
લધાયાનુ ંાકીંગ 
એમ્બ્યરુન્વ ભાટે 

 

૭૭.૫ સ્કે. 
ભી. 
િત્મેક 
૧૦ ફેડ 
ભાટે 

૯.૧૬ ટકા ૭૫ ટકા ૫૬ ટકા 

૯ સ્ેનળમર 
ખફલ્ડીંગ 

(અ) સ્ટક 
એકવચેન્જ 

(ફ) અનાજ 
ફજાય, 
ટીમ્ફય 
ભાકેટ, 

કુર ઉમગ ભા ં
રેલામર 
એપ.એવ આઇ. 
ના ૨૦ ટકા 

૯.૫ ટકા ૯.૧૬ ટકા ૭૫ ટકા ૨૮ ટકા 
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રખડં 
ફજાય 

(ક) 
ગડાઉન, 
લેયશાઉવ, 
ટ્રાન્વટય  
એવનવમેળન 
િવનૃત્ત ભાટે 

 

ઉયકત ટેફરભાથંી જણાઇ આલે છે કે, જુદા જુદા ળશયેની જફૃયીમાત  અને ગઠલણ કુર 
ફાધંકાભના એર્યમાના  ૧૫ ટકા થી ૫૬ ટકા યશઠેાણ ભાટે અને ૩૦ ટકા થી ૮૪ ટકા  કુર 
ફાધંકાભના એર્યમા લાખણજ્મક ઉમગ ભાટે. 
 

ECS (Equivalent Car space) જફૃયીમાત જુદા જુદા લાશન ભાટેનુ ંટેફર નીચે આેર છે. 

ટેફર :૩ ECS જફૃયીમાત જુદા જુદા િકાયના લાશન 

લાશનન િકાય ECS 

કાય / ટેક્ષી ૧.૦૦ 

ટુ વ્શીરય ૦.૨૫ 
ઓટ ર્યક્ષા ૦.૫૦ 
ફામનવકર ૦.૧૦ 
ટુ વ્શીરવય ૦.૨૫ 
ટ્રતવ / ફવીવ ૨.૫ 
ઈભર્જન્વી નલશીકલ્વ ૨.૫ 
ર્યક્ષા ૦.૮ 

 

૩.૩  .ય ષ્ટ્રીમ ળશયેી લ શન વ્મલશ યની તનતિ (NUTP) 

 ૧.  ઉચ્ચ ાકીંગ પી જાશયે લાશન ભાટે આકયક લધાયા વાથે રેલી જઇએ. 

 ૨.  ાકીંગ ભાટે યકલાભા ંઆલેર જગ્માની આકાયણીના આધાયે પી શલી જઇએ. 

૩.  ાકીંગની જગ્માના સ્થાનભા ંબ્રીક ટ્રાન્વટય  લાશન અને નન-ભટયાઈઝડ ભડના  
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    ટ્રાન્વટયને િાધાન્મ આવુ ંજઇએ. તેનાથી વય અને લધાયાન ુકાભ જગ્માઓ અને તેલી  

    ાકીંગ જગ્મા મગ્મ ટ્રાન્વટય  દ્ધનતભા ંલધાયે ઉમગ થામ છે. 

૪. ભટય વામકર લાયનાયાઓ ભાટે ાકય અને લાશન શકંાયલાની વગલડ અનકુુ અને  

    અંદયઅંદય ફદરી ળકામ અને ઉમગી ગરા ંરેલા જઇએ. 

૫. વભાન કક્ષાનુ ંપીનુ ંધયણ ાકીંગ ભાટે અનાલ જેથી તેના ભાટે યકેરી જભીનન ઉમગ  

    તે જભીનની આનથિક ર્કિંભત લસરુ થઇ ળકે.જેથી રકન ેળશયેભા ંજલા ભાટે બ્રીક  

    ટ્રાન્વટયન ઉમગ કયલાની િેયણા ભે. 

૬.  નનનત સચૂલે છે કે, ગણુાત્ભક કક્ષાના ાકીંગ ભાટે કમ્પ્રેતવ ફનાલલાની વીટી ક્ષેત્રભા ં 

    આલશ્મકતા કે જેથી ધણા ંશાઇ-યાઈઝ કભળીમર કમ્પ્રેકવ અને તેથી ઇરેકટ્રનીક  

    ભીટયને િત્વાશન ભળે. જેથી વાયી ાકીંગ પીની આલક ઉઘયાલી ળકામ. અને તેથી  

     ખાનગી ભટય લાશનથી, ળશયેી કીંભતી જભીન ભાથંી લધ ુવાયી કીંભત લસરુ િાપ્ત કયી  

     ળકામ. 

 ૭. યશઠેાણલાા એર્યમાભા ંણ ફામરઝના સચૂનથી જાશયે ાકીંગના મકુત લાશન મકુલાની  

     નનનત ફદરી ળકામ.તેનાથી મગ્મ સચૂન દ્વાયા મગ્મ યસ્તાઓને વદંગીની નનનતન  

           ઉમગ ાકીંગન શતે ુનવદ્ધ કયી ળકામ. 
     (National Urban Transport Policy) 

 

૩.૪  લ શન વ્મલશ ય સ્થ નન  તવદ્ધ ન્િો :-  

            આ દવ વાભાન્મ નવદ્ધાન્ત ાકીંગ ભેનજેભેન્ટના નનણયમ રેલાભા ંભદદફૃ થળે. 

૧.  લયાળ કયનાયાની વદંગી : રકન ેાકીંગ અને મવુાપયી કયલા ભાટે આનથિક દૃષ્ષ્ટ 

   એ મ તેલી પી શલી જઇએ. 

 ૨.  ભટયન લાયનાયા ભટયીસ્ટ તેભના ાકીંગ અને નલકલ્ની જાણ કયલી. 

૩. બાગીદાયીલાી ાકીંગ વગલડતા થી ઉમગ કયનાયાઓ અને સ્થાનન લાય કયી 

   ળકે. 

૪. યુત ઉમગ : ાકીંગની વગલડતાને િભાખણત અને વ્મલક્સ્થત કયલી જેથી  

    જગ્માઓ ન લાયંલાય ઉમગ થઇ ળકે. 
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 ૫. નમ્રતા :-ાકીંગ પ્રાન અનકુુ અને ફદરી ળકામ તેલા શલા જઇએ. 

 ૬. અગ્રીભતા : મગ્મ વાયી જગ્માને ઉચ્ચ વદંગીની તેન ેઅગત્મતા આલી જઇએ. 

 ૭. મલૂ્મતા : ઉબકતાઓ ાકીંગ પેવીરીટીન ઉમગ કયી ળકે તે િભાણેની અને  

           વયતાથી ચકૂલી ળકે તેલી ાકીંગ પી શલી જઇએ. 

 ૮. ઉચ્ચ કક્ષાની વ્મલસ્થા : રકની ઉચ્ચ કક્ષાની ભાગંણી ભાટે ખાવ િમત્ન કયલા  

           જઇએ. 

 ૯. ગણુલત્તા નલ/ જથ્થ : ાકીંગની વગલડતાની ગણુલત્તાને ધ્માનભા ંરઇન ેઅગત્મની 

    વખં્માભા,ં વોદમયનભભાવંા,સયુક્ષા અને િલેળ મગ્મતા અને ઉપ્બકતની ભાર્શનત શલી  

   જઇએ.  

       ૧૦. નલસ્તતૃ થૃ્થકયણ : ફધી જ અથયવબય મલૂ્મ અને રાબની ાકીંગ પ્રાનભા ંઉભેય     

કયલ જઇએ. 

 

૩.૫ . લ શન વ્મલશ યથી થિ  ર બો :-  

૧. રર્િંભિની ફચિની વગલડિ  : વયકાયના ઘટાડેરા દય, ધધંાદાયીઓ,  ડેવ્શરેવય, 

લયાળ કતાય ઓ ને ાકીંગના દય ઓછા શલા જઇએ. 
૨. સ ધ યેર ગ ણલત્ત ની વેલ ઓ :-લધ ુભાર્શતઓ આીને ઉબતતાઓ ઉચ્ચ કક્ષાની  

ઘણી તયકીફ લાી વેલાઓ, લયાળકતાયઓ ભાટેલધ ુઅલાઓ, ઘટાડેર  

બયાલાદાય અને લધ ુઆકયક વજીતતાની વગલઙ. 
૩. લધ  વય યશઠે ણ અને રૂયેખ ની વગલડ :-ાકીંગ લશીલટકતાયઓને  આકીટેતટ, 

ડીઝાનય અને પ્રાનય લધ ુાકીંગના યસ્તાઓ ફતાલળ.ે 
૪. આલર્ની ઉત્તત્ત :- ટ્રાન્વટેળનભા ંસધુાયા અથલા ફીજા અગત્મના િજેકટ ભાટે  

કેટરીક લશીલટી યકુ્તતઓથી ાકીંગના પંડથી ાકીંગની વલરત અને તેની  

આલકભા ંલધાય કયી આ ેછે.  
૫. જભીનની લય ળભ ાં ઘટ ડો :- ાકીંગન લશીલટ જભીનની જફૃયીમાત ઓછી  

થલાથી તે ગ્રીન જભીન અને ર્કિંભતી ર્યક્સ્થનત નલમક, ઐનતશાનવક અન ેવસં્કૃતીને  



16 
 

 

રગતા વાધન વંનત્તને ફચાલે છે. 
૬.  લશીલટની ગતિળીરિ ને ભદદ:- ાકીંગ લશીલટભા ંઅગત્મનુ ંવાધન ટ્રાન્વટયના  

ળક્તતળાી િમત્નના સ્લફૃન ેિત્વાર્શત કયલાનુ ંછે કે જે ટ્રાપીકની ગીચતાની  

વભસ્માને શરકી કયલા, યડલેન ખચય, ઉત્વગયજન્મ શલાભાન,ળક્તત લયાળન  

ફચાલ અને ટ્રાપીકના અકસ્ભાત ઓછા કયે. 
૭. સ્ભ ટકગ્રોથનેભદદ:- ાકીંગ લશીલટ લધ ુસરુબતા અને યુતી જભીનના ઉમગના  

સ્લફૃ અને ફીજી જભીન પ્રાનીંગના લશીલટન ેભદદ કયે છે. 
૮.દમ ત્રીઓની વયિ :- દમાત્રીઓ, ળેયીઓની ફાજુ યથી ચારલાભા ંઅને 

ઝડી નલકાવ અને ભકાનની નજીકતાભા ંાકીંગ લશીલટ ખફુજ ભદદફૃ કયી ળકે  

છે. 
૯.રયલશનભ ાં ભદદ :- ાકીંગ લશીલટ ર્યલશનના અવર નલકાવભા ંઅને ર્યલશનને 

ભદદ કયે છે. 
૧૦.વભ ન શતે  ઓને ભદદ:-  ાકીંગન લશીલટની વ્મશયચનાઓ ાકીંગની યુકતા 

ઓને ઓછી કયે છે. દમાત્રીઓ ભાટે ટ્રાપીકના અલાદને ઓછા કયી  નીચી 

 આલક લાા મવુાપયના નાણા ફચાલલા ભદદ કયે છે અને ઘયની િાપ્પ્તભા ંલધાય  

કયે છે. 
૧૧.લધ  જીલીિ ર્ોમ્ય તનટીઝ :- ાકી:ગ લશીલટ ફૂટાથની કુર જભીનભાથંી  આકયક  

અને યુતા ળશયેી એન્લાયભેન્ટલાા અને  વાયા ભકાનની ડીઝાઇન્વલાા અને 

    દમાત્રીઓને ભદદ કયે છે.  

        (ળશયેી ાકીંગ લશીલટ-૨૦૧૨) 

૩.૬ ઝડી ીડૃદ્ધ  

 ઝડી વદૃ્ધદ્ધને નલી ળશયેીકયણ, વંણૂય સ્થાન નલકાવ અન ેર્યલશનન મુ નલકાવ ણ 

કયલાભા ંઆલે છે. તે વાભાન્મ બાાભા ંનલકાવની નનનતઓ કે જેને ર્યણાભે સવુફંદ્ધ નલકાવ 

વાથે અનેક ભડેર ટ્રાન્વટેળન દ્ધનતના, લધ ુવાયી વંણૂય ટ્રાન્વટેળન અને જભીનના 

સ્લફૃના ઉમગ. (ઝડી વદૃ્ધદ્ધ-VTPI 2005) 
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 ઝડી વદૃ્ધદ્ધ ાકીંગ ને ભદદ કયે છે અને ાકીંગને  વશામકફૃ છે. ાકીંગ લશીલટ 

ાકીંગની વલરત, ભટયીકયણના ઉમગ ભાટેની જભીનના જથ્થાના િભાણને ઘટાડ ેછે 

અને વંણૂયતાને યુી કયે છે. આ જભીનની ઉમગી દ્ધનત,લાશનની ભાખરકીને ઘટાડે છે 

અને તેથી ાકીંગની જફૃયીમાત ઓછી થામ છે. તેનાથી લધ ુબાગીદાયી વગલડ, ફદરતા 

સ્લફૃ અને નલખબન્ન જાતની ાકીંગ ર્કિંભતન ે ઘટાડે છે. ઝડી વદૃ્ધદ્ધ શભંેળા 

અાનથિલ,નલનળષ્ઠ ાકીંગ લશીલટના સ્લફૃ જે ટેફર ૫ ભા ં ાકીંગ લશીલટના મખુ્મ 

આધાયસ્તબં છે. 

યંયાગત અને ઝાડી ગ્રથ ાર્કિંગ નીનત: 
િણાખરગત ાકીંગ નનનતઓ ઝડી વદૃ્ધદ્ધની નનનતઓ 

નનમતં્રીત ભટયીસ્ટને વલરત નનમતં્રીત ટ્રાન્વટય  દ્ધતીની કામકૅ્ષભતા 
લધ ુાકીંગન યુલઠ (નાન નશી અને ભટ નશી) શ્રેષ્ટ ાકીંગ 

યુલઠ  
મકુત ાકીંગની વદંગી લયાળકતાય વયતાથી ાકીંગ પી આી ળકે 
નાજુક ાકીંગ વગલડતા બાગીદાયીભા ંાકીંગની વગલડતા 
 ઓછી ગીચતા, નલખયામેર નલકાવન ે
િાધાન્મ 

બાગીદાયીની વગલડ,ગીચતાલાા નલકાવ 

 

૩.૭  ઉદ શયણનો ચ ટક   
 જુની અને નલી ાકીંગ ફૃયેખાની વયખાભણી 

 જુની અને નલી ાકીંગ ફૃયેખા, (રીટભેન, ાકીંગ લશીલટ,૨૦૧૨.) 
 

જુના ાકીંગની ફૃયેખા નલા ાકીંગની ફૃયેખા. 
ાકીંગની મશુ્કેરી એટર ે અયુત 
ાકીંગ વપ્રામ 

અયુતા અને અનત લધ ુઘણા િકાયના ાકીંના 
િશ્ન, અનતળમ લધ ુ અને અનતળમ નીચા 
ાકીંગના દય, ઉબકતની ભાશીતી, અન ે
અવક્ષભ લશીલટ  

શભંેળા ાકીંગની વ્માકતા આલશ્મક અનતળમ ાકીંગ વપ્રામ, થડા િભાણભા ં
નકુવાન દામક. 
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ાકીંગ વાભાન્મયીત ે ફ્રી શવુ ં
જઇએ.તેનુ ંપંડીંગ અિત્મક્ષયીતે,બાડા 
અને ટેક્ષ દ્વાયા થવુ ંજઇએ. 

ળકમ શમ તેટરા ઉબકતાઓ વીધીયીત ે
ાકીંગની વલરત વયયીતે ચકુલી ળકે તેલી 
શલી જઇએ. 

ાકીંગ લશરે તે શરેના ધયણે 
િાપ્ત થવુ ંજઇએ. 

ાકીંગ ને ઉચ્ચ અગ્રીભતાના ધયણે 
ઉબકતાઓને થવુ ં જઇએ અને તેની 
જફૃયીમાતને આગ લધાયી ળકે તેલી શલી 
જઇએ. 

ાકીંગના નનમભનુ ં વખ્ખતયીત ે
કઇપ્ણ અલાદ  અથલા પેયપાય 
લગય  ારન  થવુ ંજઇએ. 

ાકીંગની જફૃયીમાતના નનમભ દયેક નલનળષ્ટ 
ક્સ્થનતન ેિનતખફિંફીત કયત;ુ અને તેનુ ંવશરેાઇ 
થી ારન થવુ ંજઇએ. 

ાકીંગભા ં થતા સધુાયા વાફીતીન ુ
બાયણલધાયે નશી અને તે 
સ્લીકાયલાભા ં વય શલા જઇએ. 

િમત્ન વપ ન થામ ત્મા ં સધુી સધુાયાઓને 
િત્વાશીત કયલા તે ઉમગી ભાશીતી યુી 
ાડે છે. 

ાકીંગ લશીલટ એ અંતીભ ઉામ 
અનાલલા ભાટે જ તેનાથી વપ્રામ 
અવ્મલશાફૃ ન શમ 

ાકીંગ લશીલટન િગ્રાભ ાકીંગના િશ્નને 
નતયસ્કૃત કયત ન શલ જઇએ. 

ટ્રાન્વટેળનએટરે શકંાયવ,ુ જભીનન 
ઉમગઅસ્તવ્મસ્ત, સ્લીકામય અથલા 
ઇચ્છાલા શલ જઇએ. 

ડ્રાઇલીંગ એ એક િકાયન ટ્રાન્વટય,નલવજીત, 
ઓટભફાઇર આધાર્યત જભીનના ઉમગી 
સ્લફૃન થલ અનનછનીમ છે. 

 

ાકીંગનુ ંઆમજન તેની ફૃયેખા ળીપટની અંદય મુભતૂ ત્તત્લભા ંફદરના િશ્ન કેલી યીતે  

વભજલ અને તેનુ ં નનલાયવુ.ં જુની ફૃયેખા ધાયણા કશ ે છે કે ાકીંગ બયયુ અને સ્વ્તતં્ર 

ઘણી ખયી જગ્માએ શવુ ંજઇએ તે ઓછાભા ંઓછા વપ્રામ અને લધભુા ંલધ ુમલૂ્મલાફૄ શવુ ં

જઇએ. જુની ફૃયેખા કલ્ના કશ ેછે કે ાકીંગ રટવભા ંએવુ ંરાગવુ ંન જઇએ કે, ાકીંગ 

વલરતની ર્કિંભત ભકાનની ર્કિંભત અથલા વયકાય તયપથી આનથિક યીતે વશાનમત શમ અન ે

દયેક સ્થાનની ાકીંગની તાની ાકીંગની જફૃયીમાતન ેવતંી ળકે. 

નલી ફૃયેખા સ્ધાયત્ભક વપ્રામ અને ર્કિંભત ફધીજ અનકુુતાની યાકાષ્ઠા શમ. લધ ુ

ડત ુવપ્રામ થડુઘણુ ંનકુવાન  અને કીંભત ણ લધ ુધીમુ ંનકુવાન કયે જે ખયેખય ઉંચ ુ
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શમ. નલી ફૃયેખા સ્ધાયત્ભક ાકીંગની વગલડતાન ઉમગ યુતા િભાણભા ં થલ 

જઇએ. તેભા ંઘણા ખયા રટવ સ્લીકામય યૂક કે લધાયાનુ ં ાકીંગ નજીકભા ંિાપ્ત શમ. 

અને લધ ુ છરકાઈ જતા િશ્નને દળાયલતા શમ. તે  ફે જુદા જુદા અંતયના ાકીંગની 

બાગીદાયી ઉય બાય મકેુછે. તે લયાળકતાયના ાકીંગની વગલડતા ભા ંકીંભત વદંગી 

અને નાણાકીમ ફદર જે રકન ેઓછી ાકીંગની ભાગંને ઓછી કયે છે. 
 

જુની ફૃયેખાનુ ંલરણ િનતકાય કયલાનીની વનૃત્ત ધયાલે છે. તેનાથી વાફીતીન બાયે ફજ 

લધી ળકે છે. નલી ફૃયેખા ટ્રાન્વટય  અને જભીનના ઉમગની ક્સ્થનતઓ નલકવાલે છે. 

તેથી ાકીંગ ભાટે ના પ્રાનીંગની િેકટીવને લાયંલાય એડજેસ્ટભેન્ટની જફૃય ડે છે. તે નલા 

યસ્તાઓ જમા ંસધુી તેની અવયકાયકતા િભાખણત ન થમા ત્મા ંસધુી છાયાન બાય ઉંચકે 

છે.જુની ફૃયેખા ના ર્યણાભ તેની આગાશી અન ેપ્રાનીંગભા ંભે છે. કે જેભા ંભતૂકાના 

કયામેર બનલષ્મની ભાગં કે જે પ્રાનનુ ં આમજન કયનાય લધ ુ વતં આી ળકે. આ 

લાયંલાય જાતે જ ર્યણૂય કયનાયી ત્મા ંસધુી નલરુ ાકીંગ યુલઠ લધ ુલાશન ઉમગ 

કયી ળકે. અને ળશયેી પેરાલ, ાકીંગની ભાગં અને ાકીંગ યુલઠ આગ ઉય એક 

ર્દળાભા ંઅલડય નીચ ેફતાલેર આંકડાથી જણાઇ આલળે.  
 

ઉદાય ાકીંગન યુલઠ એ વામકરન એક બાગ છે જે ભટય ઉદ્યગ લધલા ઉય આધાય યાખ ે 

છે. ાકીંગ લશીલટ આ ચક્રને તડલાભા ંભદદ કયી ળકે છે. 
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૩.૮ તલતલધ રે્વનો વભીક્ષ  :- 
૩.૮.૧  રદલ્શીની રે્વનો અભ્મ વ  

  ાકીગની નનનતની જફૃયીમાત : 

 ર્દલ્શી એલા ઘણા ભશાનગયભા ંએક છે, જમા ંજાશયે જગ્માઓ ય ાકીંગની ભજુંયી 

છે. રગબગ નલના મલૂ્મ,ે આ લસ્તતુ: ફીનરકળાશી છે કાયણ કે, ભટા બાગની 

જનતાને રાબ આપ્મા નલના વભાજના એક ક્ષેત્રને ખાનગી લયાળ ભાટે જાશયે 

જભીનન ઉમગ કયલાભા ંઆલે છે. 
 

 પે્રરયિ ભ ાંગ:- 

 લધ ુાકીંગની જગલાઇ ાકીંગની ભાગં લધાયે છે અને રકન ેજાશયે ર્યલશન, 

વરંગ્ન ર્યલશન અને ફીન-ભટય ચારીત ર્યલશનથી દૂય યાખ ેછે. આ ઉયાતં 

ાકીંગના સ્થએ ભટયન લધત િલાશને કાયણ ેપીડય યડ ઉય માતામાત અને 

બીડ લધે છે. ટ્રાન્વટેળનની વસં્થા અન ે નલકાવની ખરવી દ્વાયા ભેનજેભેન્ટની 

વ્મશયચનાની ઝાખંી ય પેબ્રઆુયી ૨૦૧૦ ના અશલેારના વાયાળં આલાભા ંઆવ્મ 

છે. તે મજુફ લધ ુાકીંગ ભટયના ઉમગના ખચયને ઘટાડે છે. જે કાય (ભટય)ન 

ઉમગ અને ાકીંગ ભાટેની જફૃયીમાત તયપ દયી જામ છે.ચારનાયાઓ ભાટેનુ ં

લાતાલયણ ઓછ ંથામ છે. અને સ્થ લચ્ચેનુ ંઅંતય લધે છે. છેલટે  આ ક્સ્થનત 

ળશયેની અંદય ઓછા ઘનત્લ તયપ દયી જામ છે. એલા સ્તયેકે જમા ં ર્યલશન 

વક્ષભ ફને છે. યસ્તાઓની ચશર શર અને જાશયે જગ્માઓ ખફનકામયક્ષભ થઇ જામ 

છે. સખુચત ાકીંગ વ્મલસ્થાન નનનત એ ર્દલ્શીના દૃષ્ષ્ટકણભા ંફદરાલ છે. જમા ં

રક રગબગ ભપત ાકીંગ ભાટે ટેલામેરાછે.તેથી નલનલધ બાગીદાય નલબાગ વાથ ે

વકંરન થામ તેલા શતેથુી ત્રણ તફક્કાના અભરીકયણની યણનનનત િસ્થાનત છે. 

ઈપ્ચ્છત મવુાપયીની ભાગં ઘટાડલાના રક્ષ્મન ેિાપ્ત કયલા ભાટે નનતીઓન ેઆખયે 

અભરભા ંમકુલાની જફૃય યશળેે. 
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 રદલ્શી ભ ટે સ ચચિ  ર્ીંગ વ્મલસ્થ નન ાં ભ ખ ાં : 

 યચના અને ટેકનીક દ્વાયા િદાન કયામેલુ ંઅભરીકયણ, ાકીંગ જગ્માની નનળાનીઓ, 

ક્રભાકંન, અને વકેંત મજનાને એક વ્માક ાકીંગ વ્મલસ્થાનના બાગફૃ ે

ભાન્મઅને અભર કયલાભા ં આલળે. ાકીંગ ભીટયની જગલાઇઓ ઈચ્છનીમ છે. 

ાકીંગની જગ્માઓ, ગેયેજ અને યસ્તાની ફાજુનુ ંાકીંગ, લાસ્તનલક વભમ મજુફ 

ઉરબ્ધ ાકીંગની જગ્માઓ િદનળિત કયળે. યસ્તા યના કાય ાકીંગની જગ્મા 

ભેલીને તેન વામકરીંગરેન, વામકર ર્યક્ષા સ્ટેન્ડ,વરંગ્ન ર્યલશન, શા 

ફૂટાથ,શકય ઝન, અથલા ભલ્ટી યટુીરીટી ઝન જેલા અન્મ જફૃયી  જાશયે 

ઉામગભા ં વ્માલવાનમક ક્ષેત્રભા ં જમા જફૃયી શમ ત્મા ં ટંુકા ગાા ભાટે નનયકુત 

થમેરા ાકીંગ સ્થાન િદાન કય યંત ુતેની ર્કિંભત એલી યીત ે નનધાયર્યત થામ કે 

જેથી ીક-અ અલવય દયમ્માન ૮૫ ટકા લયાળ સનુનનિત થામ અને વભમ વાથે 

બાલભા ંઅનેક ઘણ લધાય થામ. દુકાનદાય ાકીંગને ાકય એન્ડ લક સ્થાનભા ં

ચારીને અથલા વામકર ર્યક્ષાથી જલામ તેટરા અંતયભા ંએકીકૃત કયી ળકામ છે. 

 એક લાય ાકય કય અન ેચાર / એક લાય ાકય કય/ વશીમાયી ાકીંગ સ્થાન 

ફજાય ભાગં મજુફ વશીમાયા ાકીંગ વાભાન્મ ાકીંગ સનુલધા, ગાઢ, નભશ્ર ઉમગ 

લાા નલસ્તાયભા ંિદાન કયી ળકામ છે. 
 

 યુક લાશન જેલા કે લન ગરાકાય ભાગ ેપયતા લાશન આ સનુલધાઓથી નજીકથી 

ફીજા તભાભ સ્થાન ભાટે િદાન કયી ળકામ છે. 

 ાકીંગ ઉબયાઇને યશણેાકં નલસ્તાયભા ંઅવય ન કયે તેલી વ્મલસ્થા કયલી. ક્ષભતા 

કયતા લધ ુ ાકીંગને અટકાલલી આલશ્મક છે. (ચાર્જ રગાલીને) તથા નનમભના 

અભરીકયણ દ્વાયા, કાયણ કે તે આજુફાજુની ળેયીઓની અનતળમ બીડનુ ંકાયણ ફની 

ળકે છે અને ઇભયજન્વી લાશનની અલય જલયભા ંફાધ ફની ળકે છે. 
 

 ાકય એન્ડ યાઇડ નલસ્તાય પકત એભ.આય.ટી.એવ. સ્ટેળન અથલા ભલ્ટી ભડેર, 

ઈન્ટયચેંજ ય ઉરબ્ધ- ાકય એન્ડ યાઇડ નલસ્તાય પકત ટભીનર એભ.આય. 
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ટી.એવ. / ફી.આય.ટી.એવ સ્ટેળન ઉયજ યુા ાડલાભા ં આલળે જેથી ઉચ્ચ 

ભાગંલાા કર્યડય વાથે ભધ્મ ગીચ નલસ્તાયભા ંજતા મવુાપયની વખં્મા ઓછી થઇ 

ળકે. 
 

  ર્ીંગની વ ચી રર્િંભિ :- અંનતભ ભતંવ્મસ્થાન ય નન:શકુર અથલા વસ્તા 

ાકીંગની વગલડ, ફવ, વામકર-ર્યક્ષા, ચારલા અથલા કાય રુ રેલાને ફદરે 

અંગત લાશન ચરાલલાનુ ંવદં કયતા રક ભાટે ભશત્લન નનણયમ છે. 
 

 તભાભ વાલયજનનક ાકીંગ સ્થની ાકીંગનુ ં મલૂ્મ અસ્થામી ભાગં વાથ ે વીધા 

ાકીંગ યેટને જડીને અન ેપકત કાયરુ, વ્શનેરુ અને ટંુકાગાાના ાકયવય જેલા 

િાધાન્મલાા ફજાયભા ંનાણાકીમ િત્વાશન અન ેિાઇભ ાકીંગ જગ્માઓ િદાન 

કયેરી શલી જઇએ. ાર્કિંગના દય જભીન, તકની ર્કિંભત, મડૂી, ખચય ને જાલણી 

ખચય વશીતના જાશયે સ્થાનએ સ્ટ્રકચડય ાકીંગ િદાન કયલાના વંણૂય ખચય વબંનલત 

ાકીંગના લયાળકતાય ાવેથી લસરુ કયલાભા ં આલળે. વયકાયે આ ખચય ય 

વફનવડી ન આલી જઇએ. 
 

 અભર આધ રયિ રયલિકનળીર બ લ તનધ કયણ :- ઝન, ીક-અ અલવય ડીભાન્ડ, 

વપ્તાશના દીલવ, વપ્તાશના અંતે લગેયે અનવુાય ાકીંગના દયભા ં તપાલત, 

ીક- અલવય દયમ્માન લધાયાના દય કરાક દીઠ દયભા ંક્રભળ: લધાય કયી ળકામ 

છે. ફજાય આધાર્યત વાધનન ઉમગ ાકીંગ દયની અવયન ેઘટાડલા ભાટે થઇ 

ળકે છે જેભ કે ભેઇર અન દુકાનના ભાખરક ભાટે ાકીંગ ભાટે ચકુલણીકયે અને તેન 

રાબ તેભના ગ્રાશકન ે વાય કયે લગેયે. યસ્તા ય અને યસ્તાથી દુય ાકીંગના 

દયનુ ંવકંરન (વ્મલવાનમક અને યશણેાકં નલસ્તાય ભાટે અનકુુ કયેર) 
 

 યસ્તા યના ાકીંગના ઓછા દય, કફય વાઇડ ય લધ ુબીડ અને સ્ટ્રીટ ાકીંગ 

ગેયેજન ઓછ ઉમગ કયલા તયપ દયી જામ છે. તેથી યસ્તાથી દુય ાકીંગ 

સનુલધાઓ ધયાલતા સ્થાન ય યસ્તા યની ાકીંગની ર્કિંભત કા ંત વભમ વાથ ે
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અનેક ઘણી લધલી જઇએ અથલા અભરીકાયણની વયતાભાટે વંણૂય િનતફનંધત 

શલી જઇએ. 
 

 ફ્રન્ટી ઓડી- આધાર્યત ાકીંગ વ્મલસ્થાનની વ્યશુયચનાઓ ી.ટી.એર. અને 

અથલા એભ.આય.ટી.એવ. સ્ટેળનથી અંતયના આધાયે ટી.ડી.ઓ. ઝનભા ં ાકીંગ 

નનમતં્રણ િદાન કય. ઉચ્ચ ી.ટી.એર. ઝનભા ં ઈ.વી.એવન ે વામકર, ેયા 

ટ્રાન્વટય  અને એચ.ઓ.ની ાકીંગ વાથ ેનોંધાત્ર યીતે ફદર. 
 

૩.૯    તલશ્વઓમ ી રૂયેખ  :- 
 નલશ્વબયના અગ્રણી ળશયે ફહુનલધ વભસ્માઓન વાભન કયલા ભાટે લધ ુકામયક્ષભ 

ાકીંગ વ્મલસ્થાન અને મવુાપયીની ભાગંના નવદ્ધાન્તન ઉમગ કયી યશમા છે. 

કેટરાક મખુ્મ ઉદાશયણ નીચ ેિભાણ ેછે. 
 

 શોંગર્ોંગ : ાકીંગની જગલાઇ એ નલસ્તાયભા ંિલાવીઓને શોંચલાની સરુબતાને 

આધાયે નક્કી કયલાભા ંઆલે છે. 
 

 ોટક રેન્ડ, ઓયેગન :- ળશયેના ભધ્મભા ં એકંદયે ૪૦,૦૦૦ ાકીંગ જગ્માઓની 

વીભા. તેના કાયણ ે જાશયે ર્યલશનન લયાળ ૧૯૭૦ ભા ં ૨૦ થી ૩૦ ટકા થી 

લધીને ૧૯૯૦ના દામકાના ભધ્મભા ં૪૮ ટકા થઇ ગમ. 
 

 વીટર :- ળશયેના ભધ્મભા ં આલેર ઓપીવ ભાટે ૧૦૦૩ ચ.ભી. દીઠ ભશત્તભ 

ાકીંગની જગ્માને ભજુંયી આલાભા ંઆલેર છે. 
 

 વેનફ્ર ન્ન્વસ્ર્ો : ળશયેના ભધ્મભા ંખફલ્ડીંગના પરય એર્યમાના ૭ ટકા સધુી ાકીંગને 

ભમાયર્દત કયે છે. 
 

 ન્ય મોર્ક :- ખફુ લધાયે ાકીંગ પી અને ભમાયદીત ાકીંગ યુલઠ, ઓછી કાય 

ભારીકી, અભેયીકાના વયેયાળ કયતા ઘણી ઓછી છે.  
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 ફોગોટ  :- ખાનગી ાકીંગ કંનીઓ દ્વાયા રેલાભા ંઆલતી પી ય ભમાયદા દૂય કયી. 

આલક ભાગયની જાલણીઅને જાશયે ર્યલશન સધુાયલાભા ંજામ છે. 
 

 ળેન્ઝેન : - ીક-અ અલવય દયમ્માન ાકીંગ પી ભા ંલધાય કયલાથી ાકીંગની 

ભાગંભા ં૩૦ ટકાન ઘટાડ થામ છે. 
 

 ફેભેન :- ળશયેના ભધ્મભા ંકઇ ાકીંગ પી નશી ાકીંગ દય જાશયે ર્યલશનના દય 

કયતા લધાયે છે. 
 

 ટોરર્મો :- ાકીંગના ઉલ્રઘંન વાભેના અભરથી બીડ ખફુજ ઓછી થામ છે. 

ખાનગી કંનીઓને ાકીંગના નનમભ બગં ભાટે ટીકીટ આલાની ભજુંયી આી 

શતી. આ ગરા ંયસ્તા ઉય ાકીંગને ભોંધ ુફનાલે છે. ર્દલ્શી કયતા વી.ફી.ડી.ભા ં

ાકીંગના ધયણ નનમ્ન સ્તયના (જેભ કે ર્દલ્શીભા ં ૧૧૫ કાય / ૧૦૦૦ રકથી 

વ્માાયી નલસ્તાયભા ં૩ ઈ.વી.એવ./૧૦૦ ચ.ભી.ળકમ ફને છે.અને ટકીમભા ં૪૦૦ 

કાય / ૧૦૦૦ રકન ેરીધે વીફીડીભા ં૦.૫ ઈ.વી.એવ./૧૦૦ ચ.ભી.ભા ંળકમ ફને 

છે. 

 યયુનમન ળશયેભા ંાકીંગ દયની તરુના (યસ્તા ય િનત કરાકવી.ફી.ટી.) નવિંગર 

ફવ બાડાકયતા લધાયે શલા જઇએ. 
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૩. ૧૦. વ રશત્મની વભીક્ષ  અભ્મ વ :- 
 

 વાર્શત્મ નુ ંનાભ અભ્માવ 

યાષ્ટ્રીમ ળશયે ર્યલશન નનનત(એનયટુીી) ૨૦૦૬ 
યાજમ 

લાશન ભાખરક ાવેથી ઉંચ ાકીંગ ચાર્જ રેલ 
જઇએ 

િલાવ ભાગં વ્મશયચના તયીકે ાકીંગ નનનત વાલયજનનક ર્યલશન અન ે ફીન ભટય ચખરત 
ર્યલશનના તર્યકાઓને િાધાન્મ આવુ ંજઇએ. 

ાકીંગ વ્મલસ્થાન:વ્યશુયચના, મલૂ્માકંન,અને 
આમજન, નલકટયીમા ર્યલશન નનનત વસં્થા 

ાકય કયેરા લાશનથી વાલયજનીક યસ્તાઓન ે
મકુત કયલા ભાટે ેટા કામદા ઓભા ંપેયપાય  
વંણૂય ર્કિંભત ચકુલેર બાડથેી અથલા ભાખરકીની 
ખાનગી જગ્મા ય લાશન ાકીંગ 

બાયતભા ંાકીંગનનતી:નવદ્ધાન્ત મગ્મ યીતે વભજીએ. ભાગં વ્મલસ્થાન વાધન તયીકે ાકીંગ 
યયુન ૂ ંાકીંગ ય-ુટનય: અનાલલાથી નનમભન સધુી જભીનની ર્કિંભત, મડૂી, ખચય, જાલણી ખચય 

અન ેઅસ્થામી ભાગંના આધાયે ાકીંગની ર્કિંભત 
ય.ુઆય.ડી.ી.એપ.આઇ. આમ.આય.વી.કડટી.વી.ી.ઓ 
ગાઇડરાઇન 

અક્સ્તત્લભા ં યશરેી ાકીંગ જગ્મા ઉચ્ચત્તભ 
કામયક્ષભતા અને નાણાકંીમ વદ્ધયતા ભે તેલી 
યીતે લયામ છે. 

અભદાલાદ,નલી મુફંઇ,ણૂ,ે નલી ર્દલ્શીના 
જી.ડી.વી.આય. 

રાફંા ગાાના ાકીંગલાા કયતા ં ટંુકા 
ગાાનાાકીંગ લાાન ે િાધ્માન્મઆવુ ં
આલશ્મક છે. 

નલકવીત અન ેનલકાવળીર દેળના ભાભરાઓની 
વભીક્ષા ળશયે 

ઈ.વી.એવ. ય આધાર્યત ાકીંગ ધયણ 

 

અભ્મ વન ાં ભ ખ ાં : 
૪.૧  અભ્મ વની જરૂયીમ િ  
        ૧.  નલી ર્દલ્શીની વેન્ટ્રર યડ ર્યવચય ઈન્સ્ટીટય ુ દ્વાયા ૨૦૦૬ભા ં કયલાભા ં આલેરા 

અધ્મમનભા ંએલ અંદાજ રગાલલાભા ંઆવ્મ છે કે, એક રાક્ષખણક લાશન લનાય ૯૫ ટકા 

વભમ ાકય કયેર શમ છે. જમાયે ૪ ટકા ચરાલલાભા ંજામ છે. દયેક કાયને ળશયેભા ંદયયજ 

વયેયાળ ત્રણ જુદા જુદા ાકીંગ સ્થાનની જફૃય ડે છે. જગ્મા યકે છે. દયેક કાય અવયકાયક 



26 
 

 

યીતે ૬૯ ચ.ભી. જભીન યજ લાયે છે.જેભાથંી ભટાબાગની જાશયે જગ્મા શમ છે. (ર્દલ્શી 

ડેવ્શરેભેન્ટ ઓથર્યટી, ઓકટ.૨૦૧૦) 

 ૨. કાય ધાયકન લધાય 

 ૩. ટ્રાપીકભા ંદય લે ૧૮ થી ૨૦ ટકા ન લધાય. 

૪. લાશનના નલકાવ દયભા ંલધાય અન ેળશયેી નલસ્તાયભા ંતેભના લયાળના ર્યણાભે  

ાર્કિંગની જગ્માની ભાગં ઉબી થઇ છે. લડદયા ળશયેભા ંવયેયાળ ૧ થી ૧.૨ રાખ 

લાશનન લધાય. 

૫. ળનિંગ ભલ્વ, ભલ્ટીપ્રેક્ષ જેલા રકની ઉચ જભાલડ ધયાલતી ઈભાયતના 

ઉમગના લરણ, ફીલ્ડીંગના વ્માલવાનમક ઉમગ ભાટેની જગલાઇઓ અને 

તેભના ાકીંગની આલશ્કતાઓ અનાલી છે. 

૬. છેલ્રા ત્રણ દામકાથી ાકીંગની જફૃયીમાતભા ં લૈધાનનક જી.ડી.વી.અને 

જી.ડી.વી.આય. ૧૯૯૪ વને ૨૦૦૬) ભા ં ફદર આવ્મ નથી. યંત ુ

વી.જી.ડી.વી.આય. ૨૦૧૭ની ાકીંગની જફૃયીમાતભા ં નલનલધ પેયપાય થમા છે. જે 

ાન ન.ં૧૩ભા ં૩.૧ ભા ંદળાયલામા છે. 

 ૭. ાકીંગભા ંઉલ્રઘંન : 

 ૮. અનાનધકૃત નલકાવના અનધનનમભન, નનમનભતીકયણની નલયીત અવય. 

 ૯. અયુતી વામરુ્શક ર્યલશન સનુલધાઓ યસ્તા યના લાશનભા ંલધાય કયે છે. 

 ૧૦. સ્થાનનક વયકાય દ્વાયા ાકીંગની જગ્મા નલકવાલલાભા ંનનષ્પતા. 
 

૪.૨  ધ્મેમ :  
 લડદયાભા ં નલનલધ જભીન/ભકાન લયાળને રગતી ાકીંગ આલશ્મકતા અને તેના 

વ્મશાત્ભક વભાધાનની આકાયણી કયલી. 

૪.૩  ઉદે્દળો / રક્ષ્મચફન્દ  
 

૧. નલનલધઉમગ / િવનૃત્તઓ ભાટેના ાકીંગના ગ્રાઉન્ડ વલેક્ષણ કયી ાકીંગની 

જગ્માઓના દુફૃમગ અને ગૈયલયાળન અભ્માવ કયલ. 
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૨. ળશયેના કેન્ર અને અન્મ ક્ષેત્ર ભાટે નલનલધ ખફલ્ડીંગ/જભીન ઉમગ ભાટે કાનનૂ મજુફ 

ાકીંગની આલશ્મકતાન અભ્માવ કયલ. 

૩. કામદાકીમ આલશ્મકતાઓ દ્વાયા ઉદબલેરી મશુ્કેરીઓનુ ંનલશ્રેણ કયલા ભાટે. 

૪. લતયભાન કામદાકીમ જગલાઇભાનંા મદુ્દાઓને દુય કયલા ભાટે ગરા સખુચત કયલા. 
 

૪.૪  દ્ધતિળ સ્ત્રન  નર્ળ નો ચ ટક   

 
 

૪.૫ દ્ધતિળ સ્ત્ર :- 
 નીચેની દ્ધનત અનાલલાભા ંઆલી શતી. 

૧. ઉરબ્ધ અશલેાર અન ે મજનાઓની વભીક્ષા: ઉરબ્ધ અશલેાર, મજનાઓ, 

વલેક્ષણ ડેટા, ન અભ્માવ કયલાભા ં આવ્મ અને ાકીંગ વાથ ે વકંામેરા 

આંકડાઓને ઓખલાભા ંઆવ્મા, બેગા કયામાઅન ેતેભની વભીક્ષા કયલાભા ંઆલી. 

ાકીંગ કડ અને િેકટીવન અભ્માવ કયલાભા ંઆવ્મ શત. આ ઉયાતં ભાર્શતીના 

ગોણ સ્ત્રતન ેબેગા કયલા ભાટે વફંનંધત એજન્વીઓ અને વયકાયી નલબાગન વંકય 

કયલાભા ંઆવ્મ શત. 
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૨. વલેક્ષણ કયલાભા ં આવ્ય.ુનલનલધ ાકીંગ વલેક્ષણ ભાટે અનાલલાભા ં આલેરી 

િક્રીમા નીચેના પકયાભા ંવભજાલી છે.  

ાકીંગની જગ્મા (યુલઠ) વલેક્ષણ : જમા ંયસ્તાના  નનળાન (એટર ેકે અનનમતં્રીત 

નલસ્તાયભા)ં ન ઉમગ કયીને વ્મક્તતગત જગ્મા નક્કી કયલાભાઆંલી ન શતી 

ત્માંયુી ાડલાભા ંઆલેરી જગ્માઓની વખં્મા એ ભાન્મતા ઉય આધાર્યત છે કે 

દયેક જગ્મા પય વ્શીરવય ભાટે ૨.૫ ભી. X ૫ ભી િભાણેછે અને ટુ વ્શીરવય ભાટે 

૦.૮x૨.૫ ભી. િભાણેછે. 
 

ાકીંગ વલેક્ષણ :- ાકીંગન ચાર્જ ચકુલલાની ઈચ્છા વાથ ેાકીંગ એકત્રીકયણ વલે 

શાથ ઘયલાભા ં આવ્મ શત.. નોંધણી પ્રેટ ાછન ઉમગ નલનળષ્ઠ કામયકાયી 

ર્દલવેલાશનન તભાભ લગયના આંકડાને એક કરાકના અંતયે વલાયે ૦૬.૦૦ થી 

વાજંના૦૮.૦૦ દયમ્માન દવ કરાકના વભમગાા ભાટેએકત્રીત કયલાભા ં આવ્મ 

શત. 
 

િશ્ર્નાલરી વલેક્ષણ :- દયેક િશ્ર્નાલરીની રફંાઇ ૧૦ ભીનીટ થી લધાયે ન શમ 

તેલી યીતે ડીઝાઇન કયલાભા ં આલી શતી. વલેક્ષણ ીકઅ અલવય દયમ્માન 

કયલાભા ં આવ્યુ ં શત ુ.ં જે ૧૧.૦૦ થી ૦૩.૦૦ અને ૪.૦૦ થી ૦૮.૦૦ યાખલાભા ં

આવ્યુ ંશત;ુ 

 

૩. આંકડાઓનુ ં નલશ્રેળણ અને ર્યણાભ :-  તભાભ ાકીંગ વલેક્ષણભા:થી ભેલેર 

આંકડાઓનુ ં નલશ્રેળણ નલનલધ ાકીંગ રાક્ષખણકતા એલી ગણતયીના વદંબયભા ં

કયલાભા ં આવ્ય ુ છે. ખાવ કયીને ાકીંગ એકત્રીકયણ, ાકીંગના વભમન ગા, 

ાકીંગ સચુકાકં, ાકીંગ ટનય ઓલય, યસ્તા યના ાકીંગનીજફૃયીમાત અને જુદા 

જુદા ાકીંગ વ્મલસ્થાનનીમજનાને સ્લીકાયલા ભાટે મવુાપયન અખબિામ, 

ર્યણાભના આંકડા ઓના નલશ્ર્રેળણ ય અને મવુાપયના નલનલધ ાકીંગ 

વ્મલસ્થાનની મજનાઓની સ્લીકૃતીના આધાયે દયલાભા ંઆવ્મા શતા. 
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૪. સચુન અને બરાભણ :- આંકડાઓના નલશ્ર્રેણઅને સચુનએ આ નલસ્તાયભા ં

ાકીંગની વભસ્માઓન ે નનમતં્રીત કયલા ભાટે કેટરાક સચુન અને કેટરાક 

ગરાઓનીબરાભણ કયલાભા ંભદદ કયી. 
 

૪.૬ ર્ મકકે્ષત્ર :- 
 ૧. કામયકે્ષત્ર દયેક ઉમગના ઉદાશયણના ર્કસ્વાઓ સધુી ભમાયદીત યશળેે. 

૨. ાકીંગ આલશ્મકતા લાસ્તલીક ગણતયી મજુફ કામયયત છે જે અનનમતં્રીત ર્યક્સ્થનત 

દયમ્માન ફદરાઇ ળકે છે. 
 

૪.૭ ભમ કદ ઓ :- 
૧. અભ્માવ નલનલધ િકાયના એક અથલા ફે ઈભાયત સધુી ભમાયર્દત યશળ ેજે ળશયેના 

લરણને યજુ કયલાન િમાવ છે. 

૨. ાકીંગ જફૃયીમાત ય ઓનરાઇન ભાકેટની અવય ધ્માનભા ંરેલાભા ંઆલી નથી. 

૩. વકં્રભણ રક્ષી નલકાવની અવયન અભ્માવ થમ નથી. 

ઉદે્દશ્મની િાપ્પ્ત ભાટે ઉય આેર ભાર્શતીની વાથ ેવળંધન કામયના નલનલધ તફકે્ક 

એકત્રીત કયલાભા ંઆલી છે. અને તેનુ ંનલશ્ર્રેણ કયલાભા ંઆવ્ય ુછે. 

ડેટ  વાંગ્રશ અને ડેટ  તલશ્રેણ 

 

૫.૧. ડેટ  વાંગ્રશન  નમ નો:- 
 િાથનભક આંકડાઓ  

લયાળકતાય જુથન િશ્ર્નાલરી 

દ્વાયા વલેક્ષણ 

મરુાકાત:ખફલ્ડવય,ઈન્જીનીમવય, 

આકીટેકટવ નલગેયે 

 

 

 

લડદયાના જુદા 

જુદા સ્થ 

ાકીંગ જગ્માઓની ભાગં અને 

યુલઠાન અભ્માવ કયલા 

 

ળશયેના કેન્ર અને અન્મ 

નલસ્તાય ભાટે નલનલધ 
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ીક-અનેનન ીક કરાક, યજાઓ 

દયમ્માન ાકીંગની જગ્મા ન 

વલેક્ષણ 

ઈભાયત/જભીન ઉમગ ભાટે 

કામદા મજુફ ાકીંગની 

આલશ્મકતાન અભ્માવ કયલ. 

ગોણ આંકડાઓ 

લસ્તી નલમક આંકડા 

જનવખં્મા 

લડદયા અને અન્મ ળશયેન 

જીડીવીઆય 

લસ્તી ગણતયી 

 

 

 

વડુા 

કામદાકીમ આલશ્મકતાઓ દ્વાયા 

ઉબી થમેર મશુ્કેરીઓનુ ં

નલશ્ર્રેણ કયલા ભાટે 

લતયભાન કામદાકીમ જગલાઇ 

ભા ંયશરેા મદુ્દાઓને દુય કયલાના 

ગરા,ં સચુલલા 

 

 

લાશનન ેરગતા આંકડા 

ાકીંગ જગ્મા ખાનગી અન ે

વત્તાલાા દ્વાયા નલકવીત 

અનનધકૃત જગ્માએ ાકય કયરા 

લાશન રઇ જલા 

 

ર્યલશન 

 

રીવ 

નલબાગની 

લાશતકુ ળાખા 

જભીનની ર્કિંભત જભીન ભશસેરુ 

લીબાગ 

ર્યલશન નલટકવ આય.ટી.ઓ 

વદં કયેર ઈભાયતના ડ્રઇંગને 

ભજુંયી 

લી.એભ.વી / 

વડુા 

ભાર્શતીની માદી એજન્વી / સ્ત્રત 
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૫.૨. લડોદય  ળશયેની રૂયેખ : 
લડદયા જે શરેા ફયડા તયીકે ઓખાત ુ ં શત ુતેં પ્શ્ર્ચભ બાયતભા ં આલેરા ગજુયાત 

યાજમનુ ં લસ્તીની દૃષ્ષ્ટએ અભદાલાદ અને સયુત છી ત્રીજુ ં વોથી ભટંુ ળશયે છે. તે 

લડદયા જીલ્શાનુ ં લશીલટી મખુ્મ ભથક છે. અને યાજમની યાજધાની ગાધંીનગયથી ૧૪૧ 

કી.ભી. દુય નલશ્ર્લાનભત્રી નદીના કાઠેં ક્સ્થત છે. ફને્ન યેલ્લેભાગય અને યાષ્ટ્રીમ ધયી ભાગય જે 

ર્દલ્શી અને મુફંઇને જડે છે. તે લડદયાભાથંી વાય થામ છે. 

૨૦૧૧ સધુીભા ંલડદયા રગબગ ૨૦ રાખ રકની લસ્તી શતી.અને તે બાયતના ટચના 

દવ વોથી ઝડી નલકાવળીર ળશયેની માદીભા ંછે. આ ળશયે રક્ષ્ભીનલરાવ ેરેવનુ ંઘય છે 

જે એક વભમે ભયાઠાઓના યમર ગામકલાડ લળંની ભાખરકીનુ ંશત ુ.ં ગજુયાતની વોથી ભટી 

યનુનલનવિટી, ભશાયાજા વમાજીયાલ યનુનલનવિટી ઓપ ફયડા (લડદયા)નુ ં ણ ઘય છે. તે 

પ્શ્ર્ચભ બાયતનુ ંએક ભશત્લણૂય ઔદ્યખગક, વાસં્કૃનતક અન ેળૈક્ષખણક કેન્ર છે અને યાષ્ટ્રીમ 

અને િાદેનળક ભશત્લની વસં્થાઓ ધયાલે છે. જમાયે તેભા ં ભટા ઉદ્યગભા ં ેટ્રકેભીકલ્વ, 

એન્જીનીમયીંગ, યવામણ, પાભાયસ્યટુીકલ્વ, પ્રાસ્ટીતવ, આમ.ટી. અને નલદેળી નલનીભમ 

વેલાઓન વભાલેળ થામ છે. 
No  Sector   Till 2019 

1 VUDA limits  714.56 sq.km 

2 VMC limits  160 sq.km  

3 Population 2011 1,725,371 

4 Sex-ratio 920m 

5 Literacy rate  81.44% 

6 Work force  33.87% 

7 No of house hold  541000 

8 Average density  11,021/ sq.km 

9 Total wards 12 

10  Total road length  Pucca- 84305 km 

Kutchha-172.718km 

Figure 1: City profile 

( (i) Census, 2011, Government of India (ii) Physical land use survey by MURP, 2014) 
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૧૦ રાખ લસ્તીના આંકડાન ેલટાલીને દેળના અન્મ વાત ળશયેની વાથે ૧૯૯૧ ભા ંલડદયા 

ભશાનગય ફન્ય ુ નનગભની ભમાયદા ફદરાઇ ગઇ છે અને નનગભની ભમાયદાની આજુફાજુ 

ળશયેન ૂ ં નલસ્તયણ તભાભ સનુલધાઓ વાથે થઇ યશયુ ંછે. ળશયેી એકત્રીકયણ યચાઇ યશયુ ંછે. 

નનગભની વદૃ્ધદ્ધ નીચેના કષ્ટકભા ંજઇ ળકામ છે. 

લસ્તી ગણતયીનુ ં

લય 
 

ક્સ્થનત 

 

લસ્તી  ક્ષેત્ર (ચયવ 

ર્કરભીટય) 

 

ઘનતા (રક / ચયવ ભીટય) 

 

૧૯૬૧  M ૨૯૫,૧૪૪ ૩૪.૪૨ ૮૬૬૯ 

૧૯૭૧  MC ૪૬૬,૬૬૯ ૭૮.૧૩ ૫૯૭૩ 

૧૯૮૧  MC ૭૩૪,૪૭૩ ૧૦૮.૨૨ ૬૭૮૭ 

૧૯૯૧  MC ૧,૦૩૧,૩૪૬ ૧૦૮.૨૨ ૯૫૩૦ 

૨૦૦૧  MC ૧,૩૦૬,૦૩૫ ૧૦૮.૨૨ ૧૨૦૬૮ 

૨૦૧૧ MC ૧,૬૭૦,૮૦૬ ૧૫૯.૩૦ ૧૦૪૮૮ 

(Census, 2011)

 

Figure-3લસ્તીિજેતળન 
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લસ્તી ગણતયીના યકડય મજુફ લસ્તીના લરણ ફતાલે છે કે વતત લધી યશરેી લસ્તી વાથ ે

દયેક દામકાભા ંલસ્તી લધાયાન દય ઘટી યશમ છે. તે શકીકત વાથે જઇ ળકામ છે. ભશત્તભ 

નલકાવદય લય ૧૯૭૧ થી ૧૯૮૧ દયમ્માન િાપ્ત થમ શત. આ તે શકીકત વાથે જડામેર 

શઇ ળકે છે. તે કા દયમ્માન અચાનક ઔદ્યખગક સ્થાનાઓ થઇ શતી. કઇણ િદેળભા ં

ભટા ઔદ્યખગક એકભની સ્થાના આભેે વખં્માફધં નાના ઉદ્યગને અસ્તીત્લભા ંરાલ ે

છે. તાજેતયના લરણ ૨૦૦૧ થી ૨૦૧૧ના દામકાન ગણત્રીભા ં૨૪.૭૧ ટકાની વધૃ્ધી વાથ ે

વધુ્ધી દયભાઘંટાડ  દળાયલેછે. 

૫.૩ લ શનોન  ડેટ   :- 
લડદયા ળશયે એક એતવિેવને યાષ્ટ્રીમ અને યાજમ ધયી ભાગય, બ્રડગેજ અને ભીટયગેજ 

યેલ્લે અને એક નલભાન ભથક દ્વાયા વાયીયીતે જડામેર છે. ળશયેની ર્યલશન િણારી 

મખુત્લે ભાગય વ્મલસ્થા ય આધાર્યત છે.૮.૫ ટકાના દયે લાશનની વદૃ્ધદ્ધ થલા ાભી છે. 

ભાગોભા ંભાનલ જમાયે બીડન અનબુલકયી યશયુ ં છે. ર્યણાભે શલાનુ ંિદુણ તીવ્ર ફની 

ગય ુછે. 
 

૫ .૩.૧. V.M.C.ની શદભ ાં ક ર લ શનો :-  

 
Figure 2: Vehicle projection in VMC limit 

(RTO, 2015) 
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R.T.O ના અશલેાર િભાણ ે૨૦૧૦ સધુી લી.એભ.વી.ની શદભા ંકુર ૧૧,૦૦,૦૩૭ લાશન 

શતા. ૨૦૧૧,૨૦૧૨,૨૦૧૩,૨૦૧૪ અન ે ૨૦૧૫ની વારભા ં લાશનની વખં્મા દય લય 

િભાણ ેકુર ૧૩,૦૧,૧૫૬/૧૪,૦૯,૫૨૬/૧૫,૩૮,૨૫૯/ અને ૧૬,૭૩,૮૮૨ જેટરી નોંધાઇ 

જેથી ૯૫ ટકાન વયેયાળ દય િભાણેલય ૨૦૨૧ સધુી કુર લાશનની વખં્મા ૨૪,૯૩,૨૮૨ 

થઇ જળે. 
 

૫.૩.૨  V.M.C.ની શદભ ાં લ શનોન  પ્રર્ ય :- 
 

 
Figure 3: Type of vehicle in Vmc limit in 2015 

 

૨૦૧૫ની વારભા ંલી.એભ.વી.ની શદભા ંકુર લાશનભાથંી ૭૬ ટકા લાશન ફે ૈડાલાા, ૧૬ ટકા 

લાશન ચાય ૈડાલાા અને ૩ ટકા લાશન ત્રણ ૈડાલાા લાશન અન ે૧ ટકા મવુાપયી લાશન 

શતા. 
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Figure 4: Type of vehicle increasing per year in VMC limit 

કુર લાશનભાથંી લાશનની ખયીદીના આય.ટી.ઓ.ના અશલેાર મજુફ ળશયેી કેન્રભા ં ૯૨ ટકા 

લાશનની ખયીદી થામ છે. ઉયન ચાટય  છેલ્રા ચાય લયભા ંલડદયાભા ં નલનલધ ક્ષેત્રના લાશનની 

વદૃ્ધદ્ધ દળાયલ ેછે. નીચેના કરભભા ંદય લે દયેક િકાયના લાશનભા ંથતી વદૃ્ધદ્ધ દળાયલાઇ છે.ટેફર 

Table 1: Per year increasing Vehicles 

year 2-W 3-W 4-W Passenger Goods others 

૨૦૧૧ ૯૧૨૬૫૦  ૩૬૬૦૨ ૧૮૯૦૭૩ ૯૨૪૦  ૫૦૭૧૭  ૧૧૧૯  

૨૦૧૨  ૯૯૧૧૬૬  ૩૯૭૯૪ ૨૦૪૯૧૫  ૧૦૨૧૮  ૫૪૮૭૨  ૧૧૭૯  

૨૦૧૩  ૧૦૭૪૦૩૯ ૪૨૪૬૫ ૨૨૧૮૮૦  ૧૧૨૧૦  ૫૯૬૩૫  ૧૨૮૫  

૨૦૧૪  ૧૧૬૯૦૧૭ ૪૬૩૨૮ ૨૪૩૦૫૮  ૧૨૬૬૧  ૬૬૭૦૬  ૧૪૭૭  

૨૦૧૫  ૧૨૬૩૭૭૩ ૫૦૨૬૨ ૨૭૦૫૩૭  ૧૪૧૨૪  ૭૪૩૯૬  ૧૭૭૮  

(RTO, 2015) 
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Figure 5: Growth of type of vehicle in VMC limit 

 

લડદયા ભા ં લી.એભ.વી.ની શદભા ં ફે ૈડાલાા,ચાય ૈડાલાા અને ત્રણ ૈડાલાા લાશનન 

ળશયેના નલકાવ એકી વાથ ે ક્રભળ: ૫.૫ ટકા, ૯.૩૩ ટકા, અને ૮.૨૫ ટકા છે. ટંુકભા ં િનતલય 

લડદયાભા ં૧૨ રાખ લાશનન લધાય થામ છે. જે સચુલે છે કે ાકીંગની ભાગં ખફુ લધી યશી છે. 
 

૫.૪  લ શનોન  ઉત્ર્રનનો ડેટ :- 
ભાડંલી ચાય દયલાજા, યાલયુા, આય.વી.દત્ત યડ, રશયેીયુા, દાડંીમાફજાય,યેવકવય 

વકયર, એવ.ટી.ડે, વયદાય ટેર સ્ટેચ્ય,ુ પત્તેગજં નલસ્તાયભા ંન ાકીં લીસ્તાયભા ંાકય 

કયેરા લાશન ટલીંગ દ્વાયા એકત્રીત કયલાના છે. આ િકાયની લાશન ટલીંગની કાભગીયી 

ટ્રાપીક રીવ કયે છે. 

લડદયા રીવની ટ્રાપીક ળાખાભા ં ળશયેના ટ્રાપીક નનમતં્રણ અને વચંારન ભાટે ૩૬ 

કભયચાયીઓન સ્ટાપ છે. લાશનનુ ં ટલીંગ ૬ કે્રઇન દ્વાયા કયલાભા ં આલ ે છે. લાશનન ે

છડાલલાની પી. દંડ ફૃ.૧૬૦/- િનતલાશન છે. લાશન ટલીંગન વભમ વલાયના૦૯.૦૦ થી 

૨૧.૦૦ સધુીન છે. યજ વયેયાળ ૩૬  ટકા લાશનના ટલીંગ થામ છે. ૨૦૧૫ભા ંદંડ ચાર્જ 

ેટે ન ાકીંગ ઝનભાથંી ફૃ.૨,૧૦,૨૪,૦૦૦/-ની આલક થઇ શતી. કુર ટલીંગ થમેરા 

લાશનભા ં૯૦ ટકા ફે ડૈાલાા લાશન, અને ૩ ટકા ત્રણ અને ચાય ૈડાલાા લાશનછે. 

૨૦૧૪ ભા ંફધીજ જાતનાલાશનના ટ્રાપીક નનમભના ઉલ્રઘંનને રીધેકયલાભા ંઆલેરદંડ 

કુર રુ. ૬,૪૦,૦૦,૯૭૦/- યકભની ઉઘયાણી થઇ શતી.. 
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૫.૫ વત્ત લ   દ્વ ય  તલર્વીિ ર્ય મેરી  ર્ીંગની જગ્મ ઓ :- 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ટેફર 

Figure 6: Parking lots developed by authority 

 

ળશયેભા ંઉરબ્ધ ાકીંગ સનુલધાઓ અયુતી છે. અને ળશયેભા ંમખુ્મત્લે યસ્તા ઉય ાકીંગ 

તભાભ ભટા કયીડય ય અને વ્માાયી અને નનલાવી ખફલ્ડીંગન ેઅડીન ેકયાત ુશમ છે. 

યસ્તાથી દુય ાકીંગ ભમાયદીત િભાણભા ંયેલ્લે સ્ટેળન નલસ્તાય નજીક અને ભાડંલી નલસ્તાય 

એટરેકે, વી.ફી.ડી નલસ્તાયભાિંદાન કયામેર છે. આય.વી.દત્ત યડ, ઓલ્ડ ાદયા યડ, જેલા 

મખુ્મ યસ્તાઓ ય ભટા ામે ળનિંગ પ્રાઝા ઉબા થઇ યશમા છે અન ેતેભાથંી ઘણા ઓછી 

ાકીંગ સનુલધા ભાગંને અનરુુૌ છે. ર્યણાભરુે યસ્તા ય ાકીંગ ભાગં ય દફાણ 

કયલાભા ંઆલી યશયુ ંછે. તેથી વાફીત થામ છે કે જ માયપ્ત ાકીંગ િદાન કયલાભા ંઆલે 

ત રક ાકીંગ ર્કિંભત ચકુલલા તૈમાય છે. 

ાકીંગ સ્થાનની માદી અન ેતેભની રાક્ષખણકતાઓ કષ્ટકભા ંિસ્તતુ છે. જે જડાણભા ં છે. 

(લડદયા ભશાનગય વેલા વદન,૨૦૧૧) 
 

 

   

 

 5 
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૫.૬ લડોદય ને થિી આલર્નો નર્ળો:- 

 
Figure 7: Revenue map of Vadodara 

જતં્રી દય એ એક એલ દસ્તાલેજજ છે કે જે લેચાણ, ભશસેરુ નલબાગ, ગજુયાત યાજમ દ્વાયા 

સ્થાલય નભલ્કતના ખયીદ / લેચાણ/ સ્થાનાતંયની િક્રીમા દયમ્માન નોંધણી શતે ુ ભાટે 

નનમત કયેર ભાકેટ દય ધયાલે છે કઇણ નભલ્કતની કુર ર્કિંભત અને નભલ્કતની ખયીદી / 

લેચાણ દયમ્માન ચકુલલા ાત્ર સ્ટેમ્ ડયટુી, ગજુયાત યાજમભા ંજત્રીદય તયીકે ઓખાતા 

નનર્દિષ્ટ દયને આધાયે ગણલાભા ંઆલે છે. આ દય વાભાન્મ યીત ે નલસ્તાય અને નભલ્કતના 
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સ્થાનના આધાયે જુદા ડે છે. યાજમ કક્ષાએ કે કેન્ર કક્ષાએ ચકુલલાાત્ર તભાભ લેયા, 

આલકની ગણત્રી જતં્રીદય આધાયે કયલાભા ંઆલે છે. 

 

૫.૭ લ શનોનો લ શનવ્મલશ યનો ડટે  :- 
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લડદયા ભશાનગય વલા વદનન ે ળશયેભા ં લધ ુ વાયી લાશતકુ વેલા િદાન કયલા ભાટે 

ળશયેભા ં જાશયે ર્યલશનનુ ં ખાનગીકયણ કયલાન નનણયમ કમો. વયકાયી કામયલાશી દ્વાયા 

લડદયા ભશાનગય વેલા વદન, પેબ.ુ ૨૦૦૮ ભા ં પકત વી.એન.જી. દ્વાયા વચંારીત વીટી 

ફવ વેલાઓનુ ંખાનગીકયણ કયલા ભાટે ટેન્ડય િવાર્યત કયી શતી. ફવ ઓયેય લીટકવ / 

નલનામક રગબગ ૬૭ ફવના કાપરા વાથ ે વીટી ફવ વેલા ચરાલે છે. યેલ્લે સ્ટેળનની 

વાભે વીટી ફવ ટનભિનરથી ૫ થી ૮ ભીનીટના અંતયે રગબગ ૩૨ ફવ ફૃટ વચંાખરત છે. 
(Vadodara mahanagar seva sadan, 2011) 

 

અ.ન.ં ર્યભાણ આંકડા / ભાર્શતી 

૦૧ ફવ ઓયેટય લીનામક / લીટકવ 

૦૨. ઓયેટયન િકાય ખાનગી ઓયેટય 

૦૩ ફવની વખં્મા ૧૪૦ ફવ 

૦૪ ફવ ભાગો ૩૧ 

૦૫ બોગખરક યીતે આલયી રેલામર 

નલસ્તાય 

લી.એભ.એવ.એવ. રીભીટ. 

૦૬ ફવ દ્વાયા યજ કાલાભા ં આલરે 

અંતય, કી.ભી./ર્દલવ 

૧૦૭૮૫ 

૦૭ ફધી ફવ દ્વાયા દયયજ લશન 

કયામેર મવુાપયની વખં્મા 

૮૫,૦૦૦ થી ૧,૦૦,૦૦૦/- 

૦૮ ફવ સ્ટની વખં્મા ૧૦૪ આધનુનક ફવ સ્ટ અન ે જુના 

જી.એવ.આ.ટી.વી. ફવ સ્ટપ્વ. 

૦૯ ફવ ટભીનરનુ ંસ્થાન અન ેવખં્મા  એક યેલ્લે સ્ટેળન વાભ ે

૧૦ બાડાનુ ંભાખ ુ ફૃ.૨/ આયબીંડ૦-૨ કી.ભી. ભાટે ભાગયના 
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તફક્કાભા ં લધાયાના ફૃ.૧/- દયેક ૨ કી.ભી. 

ભાટે 

૧૧ િગનત (આલતયન) ૧૦-૨૦ ભીનીટ 

૧૨ વેલા અલનધ ૧૭ કરાક(વલાયે ૫.૪૦ થી યાતના ૧૦-૪૦ 

સધુી 

૧૩ બાડા ય છટ ૫૦ ટકા નલદ્યાથીઓ ભાટે અન ે ૨૦ ટકા 

લર્યષૌ નાગયીક તથા દૈનનક ઉમગ કયનાયા 

ભાટે 

૧૪ કાપરાન ઉમગ (ટકા) ૬ ટકા(ફવ યડ ય+ ૧૦ ટકા સ્ટેન્ડફામ  

૧૫ ડ્રામલવય અન ે કંડકટવયની કુર 

વખં્મા 

૨૫૦ 

૧૬ કાભગીયી અને જાલણી ખચય ફવ લયંટી અલધી શઠે 

૧૭ જી.ી.એવ./ ફીજી આઇ.ટી.નવસ્ટભ શા વમશુભા; છે. 

૧૮ રાક્ષખણક ભાગય ગનત ૨૦-૨૭ કી.ભી. કરાક. 

૧૯ વેલાની નલશ્વાવનીમતા ફવ રુટની ફ્રીકલન્વી (આકૃતી) ૧૦-૨૦ 

ભીનીટ છે. વડુા નલસ્તાયને ફવ ભાગોનુ ં

લીવતયણ કયી આલયી રેલાભા ંઆલળ.ે 
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૫.૭.૧  .લાશનવ્મલશાયની કામયક્ષભતાની ભાગં :- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

નકળ ભાગયની મવુાપયીની ભાગંને દળાયલે છે. રાર રાઇન આય.વી.દત્ત યડ, જેતરયુ યડ, 

ડ.લી.એવ.ભાગય, યેવકવય યડ, દાડંીમાફાજયભા ંઉંચી મવુાપયીની ભાગં યજુ કયે છે. યેવકવય 

ક્ષેત્રભા ં વ્માલવાનમક િવનૃત્ત ળાભેર છે. અન ે આ યસ્તાઓની મવુાપયીની ભાગં િભાણભા ં

લધાયે છે. દાડંીમા ફજાય નલસ્તાયભા ં નભશ્રીત િકાયના ઉમગન વભાલેળ થામ છે. જમા ં

લાવ્મવાનમક ઉમગ યશણેાકં અને અન્મ ઉમગ કયતા લધાયે  શમ છે. લી યાલયુા 

અને યાજભશરે યડ ય િભાણભા ંમવુાપયીની ભાગં ઓછી છે. 



43 
 

 

૫.૭.૨  ાકીંગના કરાકભા ંલાશન ભટાબાગે યસ્તાઓનુ ંનટેલકય :- 
  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ીકઅ અલવય એ ર્દલવન બાગ છે. જે દયમ્માન યસ્તાઓ ય ટ્રાપીક બીડ અને જાશયે 

ર્યલશન ય ગદી ભશત્તભ શમ છે. આ તસ્લીયભા ંલડદયાના મખુ્મ ભાગો ય ીકઅ 

અલવય દયમ્માન િલાવ દળાયલે છે. રાર, લાદી,જંાફરી અને રીરી યેખાઓ લાશનની 

અનકુ્રભે ૧૦ થી ઓછી, ૧૦-૨૦, ૨૦-૩૦,૩૦ થી લધાયે ગતી સચુલે છે. 
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પ્ર થતભર્ આંર્ડ ઓ :- 
૫.૮  પ્રશ્ન લરી વલેક્ષણ :- 

 

Figure 8: Location map of questioner survey 

 

નકળ ફતાલે છે કે, ાકીંગની વભસ્મઓ અંગ ેરકના અખબિામ અને દૃષ્ટીકણ રેલા અન ે

નલકાવની િક્રીમાભા ં જડાલા લડદયાના ગયલા, વભા, શયણી, કભાઠીફાગ, અક્ષયચોક, 

અને ભાજંરયુ નલગેયે જેલા જુદા જુદા સ્થએ િશ્ર્નાલરી વલેક્ષણ કયલાભા ંઆવ્યુ ં છે. 

વ્માલવાનમક િવેવ કયતા આકીટેકવ અને ખફલ્ડય ભ ફે અરગ અરગ િશ્ર્નાલરી તૈમાય 

કયલાભા ંઆલી છે. કુર ૩૫૦ નમનુાનુ ંવલેક્ષણ કયલાભા ંઆવ્યુ.ં જેભા ં૬૪ ટકા રુુ અને 

૩૬ ટકા સ્ત્રીઓ શતી. અન ેનલનલધ આલક જુથના રકન ેઆલયી રેલાભા ંઆવ્મા છે. 
 

િશ્ર્નાલરી ના  વલાર – જલાફ :- 

િશ્ર્નાલરીન િથભ બાગ વીધ ાકીંગના મદુ્દાઓથી વફંનંધત છે. રક કમા ંઅને કમા 

વભમે આ વભસ્માઓન વાભન કયે છે અને લાશનનુ ં ાકીંગ કયતી લખતે તેઓ કમા 

ર્યફનેિાધાન્મ આે છે. ફીજ બાગ ાકીંગ ભાટેના બાગથી વફંધંીત છે અન ેછેલ્ર 

બાગ જાશયે ર્યલશન નલળે છે. 
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 શ ુતભાયા યશલેાવી અને કામયકાયી જગ્માભા ંાકીંગની યુતી જગ્માઓ છે ? 

 

 શા ના 
યશણેાકં ૩૭.૭ ટકા ૬૨.૨ ટકા 
કામયકાયી ૩૧.૧ ટકા ૬૮.૯ ટકા 

૧. શુ ંતભે ખફુ મશુ્કેરીઓ લગય ાકય કયલા ભાટેની જગ્મા ળધી ળક છ ? 
 

 શા      ના               કમાયેક 

યશણેાકં ૩૧.૫૬ ટકા     ૩૫.૧ ટકા         ૩૩.૩૩ ટકા 
ફીન યશણેાકં ૬.૯૩ ટકા     ૭૦.૪૩ ટકા       ૨૨.૬૨ ટકા 
યસ્તા ય નનશ:ૂલ્ક ૧૪.૧૩ ટકા     ૬૧.૭૦ ટકા        ૨૪.૪૬ ટકા 
ે એન્ડ ાકય ૬૬.૧૮ ટકા     ૧૮.૫૪ ટકા        ૧૬.૨૨ ટકા 

 

    કમા વભમે 

 વલાય ફય વાજં યાત્રે 
નનમનભત ર્દલવ ૨૭.૪૦ ટકા ૧૭.૪૦ ટકા ૪૫.૫૫ કા ૯.૬૩ કા 
વપ્તાશના અંત ે ૬.૬૪ ટકા ૨.૩ ટકા ૭૬.૧૭ ટકા ૧૪.૮ ટકા 

 

  ૨. શુ ંતભે લતયભાન ાકીંગની ર્યક્સ્થતીથી ખળુ છ ? 

શા ના 
૯૦.૫ ટકા ૯.૫ ટકા 

 

  ૩. નીચેની સચુીભાથંી કમા ાકય કયલાનુ ંએ મદેુ્દ તભાયા ભાટે વોથી ભશત્લ શુ ંછે ? 

(કૃા કયી િાધાન્મ િભાણ ે ક્રભાકં આ : ૧. વોથી લધાયે િાધાન્મ અન ૪ વોથી    

ઓછા ભાટે છે. દયેક િાધાન્મ ક્રભાકં ભાત્ર એકજ લાય લાય.) 
  

િાધાન્મ ૧ ૨ ૩ ૪ 
સયુક્ષા ૬૮.૮ ૧૫.૬ ૮.૨ ૭.૪ 
વગલડ ૨૨.૫ ૫૧.૪ ૧૭.૧ ૮.૯ 
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ગણુલત્તા ૭.૯ ૧૨.૯ ૩૯.૬ 

૩૯.૬ 
 

ર્કિંભત ૮.૮ ૨૦.૫ ૨૯.૩ 

૪૧.૩ 
 

 

૪.  કયીમાણાની ખયીદી જેલા કાભકાજ ભાટે તભાયી મવુાપયીની િાથનભક યીત ેશ ૂ ંછે? 

 

 વામકર ૭.૩ ટકા 
ફે ૈડાનુ ંલાશન ૭૨.૫ ટકા 
ચાય ૈડાનુ ંલાશન ૨.૯ ટકા 
જાશયે ર્યલશન ૨.૫ ટકા 
ચારીને  ૧૪.૮ ટકા 

 

૫. જ તભાયી ાવેથી ાકીંગ ચાર્જ રેલાભા ંઆલે ત તેભ ેખાનગીલાશનન ઉમગ કયળ ? 

 

શા ના 
૫૮.૫ ટકા ૪૧.૫ ટકા 

 

૬. જ શા શમ ત છી તભે કમા દય સધુી કરાકે ાકીંગ ચાર્જ ચકૂલળ ? 
 

ફૃ. ૩/- ૫૧ ટકા 
ફૃ. ૫/- ૩૨.૭ ટકા 
ફૃ. ૧૦/- ૧૬.૨ ટકા 

 

૭. ાકીંગના ખચયથી ાકીંગની આલશ્મકતા ઓછી થઇ ળકે છે ? 

શા ૬૮. ૬ ટકા 
ના ૩૧.૪ ટકા 

 

૮. જ તભને ાકીંગની ખાતયી આલાભા ંઆલે ત ાકીંગ ચાર્જ ચકુલલા ભાટે તૈમાય છ? 

શા ૨૧.૨ ટકા 
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ના ૭૮.૮ ટકા 
 

૯. તભને શુ ંરાગે છે કે ાકીંગ વેલાને તેન ેચરાલલાની/ લાલણીની ર્કિંભત કેલી યીતે િાપ્ત 

કયલી જઇએ ? (કૃા કયી િાધાન્મ િભાણ ેક્રભાકં આ. ૧ વોથી લધાયે િાધાન્મ અને ૪ વોથી 

ઓછ ંિાધાન્મ ભાટે છે. દયેક િાધાન્મ ક્રભાકં ભાત્ર એકજ લાય લાય) 
 

જાશયે ર્યલશન ૫૮.૦૦ ટકા 
ાકીંગની જગ્મા ૪૨.૦૦ ટકા 

 

૧૦. તભે કમાયે નલટકવ / નલનામક ભા ંમવુાપયી કયી છે ? 

 

શા ૩૮.૪ ટકા 
ના ૬૧..૬ ટકા 

 

૧૧. જ નશી ત એલા કમા કાયણ છે જેનેરીધે તભે જાશય ર્યલશનને વદં નથી કયતા? 

ફવની ઉરબ્ધતા ન શલી ૨૫.૧ ટકા 
ફવ ઉરબ્ધ શમછે ણ તેની જાણ શતી નથી. ૨૦.૭ ટકા 
લધાયે ડતી બીડને રીધ ે ૨૬..૪ ટકા 
જફૃય નથી. ૨૭.૮ ટકા 

 

  ૧૨. જ નલશ્ર્લવનીમ વેલાઓ િદાન કયલાભા ંઆલે ત તભે જાશયે ર્યલશન તયપ સ્થાતંય  

 કયળ ?  

શા ૮૪.૯ ટકા 
ના ૧૫.૧ ટકા 

 

વ ય ાંળ: ૯૦.૫: ટકા રક ાકીંગની વભસ્માન વાભન કયી યશમા છે. ૭૦.૪૩ ટકા રક 

લાખણજ્જ્મક ક્ષેત્રભા ંાકીંગના િશ્ર્નન વાભન કયી યશમા છે. ાકીંગની જગ્માની વદંગી કયતી 

લખત ેસયુક્ષાને િથભ િાધાન્મ આલાભા ંઆલે છે જમાયે સનુલધાને ફીજી અગ્રતા આલાભા ંઆલે 

છે. અન ેગણુલત્તાને ત્રીજી અગ્રતા આલાભા ંઆલે છે. અને ાકીંગની ર્કિંભતન ેઓછાભા ંઓછ 
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િાધાન્મ આલાભા ંઆલે છે. જ નલશ્ર્લાવનીમ ાકીંગ વેલા યુી ાડલાભા ંઆલે ત ૫૮.૫ ટકા 

રક ાર્કિંગ ચાર્જ ચકુલલા ભાટે તૈમાય છે. ાકીંગ ચાર્જ રઇન ે૪૦. ટકા ાકીગ ભાગં ઓછી થઇ 

ળકે છે. જ યુત ુજાશયે ર્યલશન ફુૃ ાડલાભા ંઆલે ત ૮૪.૯ ટકા રક જાશયે ર્યલશનન 

ઉમગ કયલા ભાટે તૈમાય છે. 

૫.૯  ઈભ યિોન ાં વલેક્ષણ : 

 
Figure 9: Location map for building survey for parking demand 

ાકીંગ ભાગંના વલેક્ષણ ભાટે ઈભાયતની વદંગીના ભાદંડ :- 

 ૧. યસ્તાની શાઇ  

 ૨. સ્થાન 
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 ૩. લયાળકતાયઓ 

 ૪. વ્મસ્ત ભાગય 

૫. વ્માાય કેન્ર 

૬. ફગાડલાના રક્ષણ 

. ૭. ાકીંગની ભાગં અને તેની દૈનનક નલનલધતા  

 ૮. ાકીંગન યુલઠ અને ાકીંગની સનુલધાઓના િકાય 

 ૯. ર્દલવ દયમ્માન ભાગં- યુલઠાન વફંધં.ાન ૪૬ સધુીના કાગ. 

સ્ટરીંગ શોસ્ીટર 

 

સ્ટરીંગ એ ભલ્ટીસ્ેશ્માલ્ટી શસ્ીટર છે. જે ૨૪ કરાક વેલા િદાન કયે છે. સ્ટરીંગ સ્ટાપ ત્રણ 

ળીફ્ટભા ંકાભ કયે છે. જે વલાયે ૮-૦૦ થી ફયે ૨-૦૦ લાગ,ે ફીજી ાી ફયે ૨-૦૦ લાગ્માથી 

વાજંે ૮-૦૦ લાગ્મા સધુી અને ત્રીજી ાી વાજંે ૮-૦૦ લાગ્માથી વલાયે ૮-૦૦ લાગ્મા સધુી જેથી 

કભયચાયીઓના રીધે વતત ાકીંગની ભાગં યશ ે છે. આ ઈભાયત ૩૦ ભીટય લાઈડ યડ ય 

વ્માાયી અને યશણેાકં ઈભાયતથી ઘેયામેરી છે. આમનતવ નવનેભા આ ઈભાયતની વાભે યસ્તાની 

ફીજી તયપ આલેલુ ંછે. જેને રીધે યસ્તા યના ાર્કિંગની ભાગંભા ંશજુ લધાય થમ છે.     

 



50 
 

 

 

Figure 10: Number of Vehicle Park in on street & off street at starling hospital 

 

Figure 11: Number and type of vehicle off Street Park in starling hospital 

 

Figure 12: Number and type of vehicle park in on street at starling hospital 

 

ાર્કિંગની ભાગંને શોંચી લલા ભાટે તેઓ કભન પ્રટ તેભજ આંતર્યક યડ ભાર્જર્જનન ાર્કિંગ 

ભાટે ઉમગ કયે છે. બોંમતખમાનુ ંાર્કિંગ પતત સ્ટાપ ભાટે છે. ાર્કિંગન ઉમગ વલાયે ૧૧-૦૦ 

લાગ,ે ફયે ૩-૦૦ લાગે અને વાજંે ૬-૦૦ લાગે લધી જામ છે. વાજંે ૬-૦૦ લાગ્મા છી લાશન 
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ાર્કિંગ જગ્માથી ઘટલા રાગે છે. યસ્તા ય ભાત્ર ચાય ૈડાના લાશન ભાટે ાર્કિંગ ઉરબ્ધ છે. 

જફૃયી અને ભજુંય થમેરી જગ્મા જીડીવીઆય િભાણે નીચેના કષ્ટક મજુફ છે.  

ટેફર-૧૧ સ્ટરીગ શસ્ીટરના જીડીવીઆય જફૃયીઆત મજુફ 

પ્રટ એયીમા  ૨૨૫૭ ચ. ભીટય  

કુર ફ્રય એયીમા  ૩૭૦૫ ચ. ભીટય  

કુર ાર્કિંગ એયીમા જીડીવીઆય અનવુાય ૧૧૧૧.૫ ચ. ભીટય  

ાર્કિંગ એયીમા િદાન કયેર  ૧૧૪૦ ચ. ભીટય  

ાર્કિંગ ભાટે લયામેરી લાસ્તનલક જ્ગગ્મા  ૧૨૪૮ચ. ભીટય  

યસ્તાથી દૂય  ૧૪૦ ચ. ભીટય                     

યસ્તા ય   

ાર્કિંગ ભાટે લયામેરી કુર જગ્મા  ૧૩૮૮ ચ. ભીટય 

ાર્કિંગ જગ્માની ભાગં  ૫૨૦ ચ. ભીટય  

પ્રટન કુર એયીમા ૨૨૫૭ ચ. ભીટય છે અન ે જીડીવીઆય અનવુાય કભળીમર ફીલ્ટ અ 

એયીમાન ૩૦% બાગ ાર્કિંગન ેપાલલાન શમ છે. ભાન્મ કયેરા ડ્રઈંગ િભાણ ેતેભણે કભળીમર 

ફીલ્ટ અએયીમાન ૩૦% બાગ ાર્કિંગ ભાટે પાવ્મ છે ણ ાર્કિંગની જફૃયીમાત લધાયે છે જેથી 

કભનપ્રટ અને આંતયીક યસ્તાના કીનાયા ય અને મખુ્મ યસ્તાને રગીને ાર્કિંગ કયલાભા ંઆલે 

છે. તેથી ાર્કિંગની ભાગં ૫૨૦ ચ. ભીટય છે.  

 
લડોદય  વેન્ટ્રર ભોર  

 

લડદયા વેન્ટ્રર ભર ૩૦ ભીટય શા ભાગય ય ગેંડા વકયરની નજીક આલેલુ ંછે. ભર ખરુલાન 

વભમ વલાયે ૧૧-૦૦ લાગ્માન છે અને કભયચાયી ત્રણ ળીફ્ટભા ં (૧૧-૦૦, ૧૨-૦૦ અને ૧-૦૦) 
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આલે છે. ભરના આજુફાજુની ઈભાયત વયખા કદની છે જેથી ાર્કિંગ ભાગં ઉંચી છે અને આખ 

ભાગય વ્માાયીકયણ થમેર છે.  

 

 

Figure 13: Number of Vehicle Park in on street and off street at central mall 

 

 

Figure 14: Number and type of vehicle park in off street in central mall 

 

Figure 15: Number and type of vehicle park in on street at central mall 

ગ્રાપ ફતાલે છે કે વલાયે ૧૧-૦૦ લાગ્મા સધુી ાર્કિંગની જ્ગગ્મા વંણૂયણે ખારી યશ ે છે તે છી 

ાર્કિંગની જ્ગગ્માઓ ધીભે ધીભે કભયચાયીઓ અન ેકેટરાકં મરુાકાતીઓ દ્વાયા ઉમગભા ંરેલામ છે. 
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વાજંે ૪-૦૦ લાગ્માથી ભરના ફધં થલાના વભમ સધુી ાર્કિંગની જગ્મા ણૂયણ ેબયામેરી શમ 

છે. યસ્તા ય ાકય કયેરા લાશન ભટા બાગે ચાય ૈડા ંલાા શમ છે. વાજંના વભમે યસ્તા ય 

અન ેયસ્તાથી દૂય ાર્કિંગની ભાગં લધાયે શમ છે. જફૃયી અને જીડીવીઆય અનવુાય સ્લીકામય એયીમા 

નીચેના કષ્ટક મજુફ છે. 
Table 2: As per GDCR requirement of central mall 

પ્રટ એયીમા  ૭૭૦૧.૭૧ ચ. ભીટય  

કુર ફ્રય એયીમા ૧૧૬૩૨ ચ. ભીટય  

કુર ાર્કિંગ એયીમા જીડીવીઆય અનવુાય ૩૪૮૯.૬ ચ. ભીટય  

ાર્કિંગ એયીમા િદાન કયેર  ૪૦૩૩ ચ. ભીટય  

ાર્કિંગ ભાટે લયામેરી લાસ્તનલક જ્ગગ્મા  
યસ્તાથી દૂય  
યસ્તા ય  

 

૪૫૧૦ ચ. ભીટય                     

૩૦૦ ચ. ભીટય  

ાર્કિંગ ભાટે લયામેરી કુર જગ્મા  ૪૮૧૦ ચ. ભીટય 

ાર્કિંગ જગ્માની ભાગં  ૧૩૨૧ ચ. ભીટય  

 
પ્રટન એયીમા ૭૭૦૧.૭૧ સ્તલેય ભીટય છે અને જીડીવીઆય મજુફ કુર ખફલ્ટઅ એયીમાના 

ાર્કિંગન ૩૦% જગ્મા જફૃયી છે, વાય થમેરા ડ્રઈગ્વ મજુફ તેઓએ ૩૦% જગ્મા ાર્કિંગ ભાટે 

િદાન કયી છે જે ૪૦૩૩ ચ.ભીટય થામ છે. લધભુા ંતેઓ કભન પ્રટને ાર્કિંગના ઉમગભા ંરઈ 

યહ્યા છે અને અંદયના યસ્તાના ર્કનાયાની જગ્મા ણ ાર્કિંગ ભાટે લાયે છે ણ ાર્કિંગની ભાગં 

વાજંે લધ ુછે જેથી યસ્તા યન ાર્કિંગ એ વભમે બયામેર શમ છે. ાર્કિંગની ભાગં યસ્તા યન 

અન ેયસ્તાથી દૂય ભીન ે૪૮૧૦ સ્તલેય ભીટય થામ છે જેથી ાર્કિંગ જગ્માની ભાગં ૧૩૨૧ સ્તલેય 

ભીટય છે.  
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વેન્ટય ોઈન્ટ  

 

Figure 16: Passing drawing & Building use surrounding center point 

આ ઈભાયત આય.વી.દત્ત યડ, અરકાયુી ક્સ્થત છે. યસ્ત વંણૂય વ્માાયીકૃત નલસ્તાય છે. આ 

યસ્તા ય ટ્રાપીક ભડ ખફૂ લધાયે છે. આ ઈભાયત નેળનર પ્રાઝાની ફાજુભા ંજ છે. વેન્ટય ઈન્ટ 

એ એક કભળીમર ઈભાયત છે જે બોંમતીમે ાર્કિંગ ધયાલે છે. બોંમતીયુ ં વાયી યીતે 

જાલલાભા ં આવ્યુ ં નથી અને બોંમયાભા ં િલેળ વયતાથી ભી ળકત નથી. લધભુા ં

બોંમતીમાનુ ં ાર્કિંગ પતત કભયચાયીઓ ભાટે અનાભત છે. ાર્કિંગની ઊંચી ભાગંને કાયણ ે લી. 

એભ.વી. એ ચાય ૈડાના લાશન ભાટે યસ્તા ય ાર્કિંગ નન:શલુ્ક િદાન કયુું છે.  

 

Figure 17:Number of Vehicle Park in on street and off street at center point 

0

200

400

N
o

. o
f 

ve
h

ic
le

 

Time 

On street- off street vehicle park 

off street

on street



55 
 

 

 

Figure 18: Number and type of vehicle park in off street in center point 

 

Figure 19: Number and type of vehicle park in on street at center point 

વલાયે ૯-૦૦ લાગ્મા સધુી જ્માયે ભાકેટ ખલુ્લુ ંશત ુ ંનથી ત્માયે ટ્રાપીક લધાયે નથી શત યંત ુ તે 

છી ધીભે ધીભે લધતુ ંજામ છે એ ૧૧-૦૦ લાગ્મા છી ાર્કિંગ વંણૂયણે બયાઈ જામ છે. ગ્રાપ 

ફતાલે છે કે ફયના વભમે રગબગ ૧-૦૦ લાગે લાશન યળ ઓછ શમ છે યંત ુવાજંના વભમે 

પેર્યમા અને ગ્રાશક ફનેંન લધાય થામ છે તેથી ાર્કિંગની ભાગંન ગ્રાપ લધત જામ છે.  

પ્રટ એયીમા  ૪૩૩૪ ચ. ભીટય  

કુર ફ્રય એયીમા  ૧૪૫૭૬ ચ. ભીટય  

કુર ાર્કિંગ એયીમા જીડીવીઆય અનવુાય ૪૩૭૨.૮ ચ. ભીટય  

ાર્કિંગ ભાટે લયામેરી લાસ્તનલક જ્ગગ્મા   

યસ્તાથી દૂય  ૨૯૧૩ ચ.ભીટય  

યસ્તા ય  ૪૭૦ ચ. ભીટય                     

ાર્કિંગ ભાટે લયામેરી કુર જગ્મા  ૩૩૮૩ ચ. ભીટય 

ાર્કિંગ જગ્માની ભાગં  ૯૮૯ ચ. ભીટય  

Table 3: As per GDCR requirement of center point 
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વાઈટ પ્રટનુ ંકદ ૪૩૩૪ ચયવ ભીટય છે. જીડીવીઆય મજુફ ખફલ્ટઅ નલસ્તાયન ૩૦% ાર્કિંગ 

ભાટે જફૃયી છે. શારભા ં ાર્કિંગની ભાગં લધાયે છે તેથી તેઓને ર્કનાયાની જગ્માને ાર્કિંગ ભાટે 

ઉમગ કયલ ડે છે. મરુાકાતીઓના લાશનને વાઈટના કામદાકીમ ાર્કિંગ જગ્માભા ંાર્કિંગની 

ભજૂંયી નથી તેથી તેઓને તાનુ ં લાશન યસ્તા ય ાકય કયવુ ં ડે છે. ાર્કિંગ તયીકે રેલાત 

લાસ્તનલક જગ્મા ૩૩૮૩ ચ.ભી. છે તેથી ાર્કિંગની ભાગં ૯૮૯ ચ.ભી. છે. 
 

૭ વીવ ભોર : -  

 

Figure 20: Passing drawing & Building use surrounding seven seas mall 

ભર પતેગજં ફ્રામઓલય નજીક ૪૦ ભીટય શા યીંગ યડ ય ક્સ્થત છે. તેભા ંફુડ કટય , સુય 

સ્ટય, ગાભેન્ટ ળ અને ૪ સ્ક્રીન ભલ્ટીપ્રેતવ ણ છે. આ ઈભાયતભા ં૨૫૦ કભયચાયી જુદી જુદી 

દુકાન અને ફુડ કટય  ભાટે કાભ કયે છે. ભરન કાભ કયલાન વભમ વલાયે ૧૧-૦૦ થી વાજંના 

૧૦-૦૦ સધુી છે. ઈભાયતના આવાવના જભીનન ઉમગ યશણેાકં, જાશયે ફગીચ, નભશ્ર 

લયાળ, ભકાન અને વ્માાયી ભકાન ભાટે થામ છે. ઓલય બ્રીજ ઈભાયતની વાભેથી વાય થામ 

છે. તેથી બ્રીજન નીચેન બાગ ાર્કિંગ જગ્મા તયીકે લયામ છે. વેલનવીવ ભા ં મરુાકાતીઓ 

ાવેથી ાર્કિંગ ચાર્જ રેલાભા ંઆલે છે જે ફે ૈડાના લાશન ભાટે ફૃ. ૧૦ અને ચાય ૈડાના લાશન 

ભાટે ફૃ. ૨૦ છે.  



57 
 

 

 

Figure 21: Number of Vehicle Park in on street & off street at seven seas mall 

 

Figure 22: Number and type of vehicle park in off street at seven seas mall 

 

Figure 23: Number and type of vehicle park in on street at seven seas 

ઉયન ગ્રાપ ફતાલે છે કે ાર્કિંગની ભાગં યસ્તા ય અને યસ્તાથી દૂય વાજંના વભમે લધતી જામ 

છે, ગ્રાપ તે ણ ફતાલે છે કે યસ્તા યના ાર્કિંગ ય ભટા બાગે ર્યક્ષાઓ દ્વાયા ગેયકામદેવય 

કફજ રેલાભા ંઆવ્મ છે.  

પ્રટ એયીમા  ૫૦૧૫.૩ ચ. ભીટય  

કુર ફ્રય એયીમા  ૧૪૬૮૬ ચ. ભીટય  

કુર ાર્કિંગ એયીમા જીડીવીઆય અનવુાય ૫૦૩૫.૬ ચ. ભીટય  

િદાન કયામેર ાર્કિંગ એર્યમા  ૭૦૬૪ ચ. ભીટય  

ાર્કિંગ ભાટે લયામેરી લાસ્તનલક જ્ગગ્મા   

યસ્તાથી દૂય  ૫૩૫૫ ચ.ભીટય  
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યસ્તા ય  ૦૦૦૦ ચ. ભીટય                     

ાર્કિંગ ભાટે લયામેરી કુર જગ્મા  ૫૩૫૫ ચ. ભીટય 

ાર્કિંગ જગ્મા ભાટેની ભાગં  ૧૭૦૯ ચ. ભીટય  

Table 4:As per GDCR requirement of seven seas mall 

વાઈટના પ્રટન એયીમા ૫૦૧૫.૩ ચયવ ભીટય છે. જીડીવીઆય મજુફ ખફલ્ટ અ નલસ્તાયન 

૩૦% વ્માાયી ભકાન ભાટે જફૃયી છે અને ભલ્ટીપ્રેતવ ભાટે ૧ ચયવ ભીટય દયેક ફેઠક દીઠ 

ાર્કિંગ જફૃયી છે. ભલ્ટીપ્રેતવભા ં૧૧૭૬ ફેઠક છે. ાર્કિંગ સ્ટાન્ડડય કયતા ંલધાયે જ્ગગ્મા આલાભા ં

આલી છે અને ાર્કિંગ ભાગં ઓછી છે કાયણકે ભટા બાગના ફે ૈડાલાા લાશન ફ્રામઓલય 

શઠે ાકય કયે છે કાયણકે તે નલનામલુ્મે છે જ્માયે ાર્કિંગની ભાગં ઓછી છે જે લધાયાની જ્ગગ્માભા ં 

છે તે ૧૭૦૯ ચયવ ભીટય છે. 
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તનષ્ર્ક 
 

૧. કાનનુી જીડીવીઆય વાથે ાર્કિંગની ભાગં ભે ખાતી નથી.  

૨. જીડીવીઆયની જગલાઈ એક વભમની લાસ્તનલક ભાગંને ધ્માનભા ંરીધા લગય કુર ખફલ્ટ 

અ એર્યમા ય આધાર્યત છે.  

૩. નલકાવ નનમતં્રણના નનમભ, ાર્કિંગની જફૃયીમાતની ટકાલાયી સધુી ભમાયદીત છે યંત ુકઠય 

છે અને ભાગં / નલકાવ ફદરતા નથી. તે જે ર્યવય નલકનવત કયલાનુ ંછે તે યુત ુ ંભમાયર્દત 

છે.  

૪. અનનધકૃત ફાધંકાભના નનમભભા ંયડ ાર્કિંગન ઉભેય કમો છે.  

૫. ધાનભિક સ્થ અને વયકાયી ઈભાયત ય નનમભનુ ં ઉલ્રઘંન થામ છે.  

૬. કામદાકીમ આલશ્મકતા દ્વાયા ફતાલલાભા ં આલેરી મશુ્કેરીઓ, આંતર્યક ળશયેભા ં થડા 

યસ્તાઓ છે જે ત પ્રટની  ઊંચાઈ ૪ થી ૫ ફુટ (૧ થી ૧.૫ ભીટય) છે. વાકંડી ગરીઓ 

જ્મા ંચાય ૈડાના લાશન ભાટે કઈ સરુબતા નથી. ઉદાશયણ તયીકે આંતયીક ળશયેભા,ં જ 

મખુ્મયસ્તા ય અડીને ફે ભાલાા ૪ ભીટય શા અને ૬ ભીટય ઉંડાઈના વ્માાયી 

નભરકતને પયીથી ફાધંલાભા ંઆલે ત તેને ૨૧.૬ ચયવ ભીટય ાર્કિંગ કે્ષત્રની જફૃય ડે છે. 

જ્મા ંફેઝભેન્ટભા ંઅથલા ઉયના ભા ય ાર્કિંગ ળક્ય નથી કાયણકે ઢા ઉરબ્ધ નથી.  

૭. ઈભાયતભા ંયૂ ાડલાભા ંઆલે ત ાર્કિંગની જગ્માએ ફેઝભેન્ટ ાર્કિંગ ભાટે શોંચલાન 

અયુતા ઢા તથા ફ્રયીંગ રેલરભા ંતપાલત, જાશયેાત અને ર્કઓસ્ક, પેર્યમા અને ચેટલ્વ 

ાર્કિંગની જગ્મા રઈ રે છે. એય કષ્ન્ડળનય અને ઘન કચયાના કન્ટેનય જેલી અસનુલધાને 

કાયણે ઉમગભા ંરેલાથી નથી. ાર્કિંગ જગ્માન દુરુમગ : જ્માયે રકને વદંગી ભટે 

બાગે ફ્રન્ટ ાર્કિંગ ભાટે શમ છે. રક બોંમતખમાના ાર્કિંગને વદં કયતાનથી. કેટરાકં 

બોંમતખમાના ાર્કિંગ, રાઈટીંગ એય લેન્ટીરેળન લગયન અને ાણી બયામેલુ ં  તેભણે 

તથા ગધં ભાયતી શમ છે.  

૮. વામરુ્શક ર્યલશન સનુલધાઓની ગેયશાજયી નાગર્યકને પયજીમાત યીતે વ્મક્તતગત 

ર્યલશનન ઉમગ કયલા ભજબયુ કયે છે.  
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બર ભણો  
 

૭.૧ ટ ાંર્ ગ   ભ ટેની બર ભણો 

1. જ્મા ંયસ્તાઓ ય બાયે બીડ શમ છે ત્મા ંસ્ટ્રીટ ાર્કિંગની ર્કિંભત નક્કી કયલી જઈએ, અને 
તેભા ંવબંનલત ટ્રાલેર ર્ડભાન્ડ કર્યડય છે. 

 

૨. ટૂંકા ગાાના ાકયયને િાધાન્મ આતા, યસ્તાઓ ય ાર્કિંગન ચાર્જ રેલ જઈએ. ાર્કિંગ 
ભીટયની જગલાઈ ઇચ્છનીમ છે. ાર્કિંગની જગ્માઓ અને -ન-સ્ટ્રીટ રટને કુર અને 
યીઅર-ટાઇભ ઉરબ્ધ ાર્કિંગની જગ્માઓ િદનળિત કયલા ભાટે ભીટય િદાન કયલા 
જઈએ. 

૩. ભશસેરુન ઉમગ અભરીકયણ, સયુક્ષા, જાલણી અને ગનતળીરતા વચંારન કામયક્રભન ે

લધ ુ વારુ ફનાલલાભા ં થલ જઈએ કે જે લૈકપ્લ્ક દ્ધનતઓ અને જાશયે ર્યલશનના 

ઉમગને િત્વાર્શત કયે છે અને વોથી અગત્મનુ ંઆલક ેદા કયલાની વગં્રશની ળક્તત 

લીએભવીની ભાખરકીન શલ જઈએ.  

 

૭.૨ ર ાંફ ગ   ભ ટેની બર ભણો 
૧. ભશસેરૂન ઉમગ ળશયેભા ંભાગં મજુફ નલ ાર્કિંગની જગ્માઓ નલકવાલલા ભાટે થલ 

જઈએ.  

૨. ફહુભાી ાર્કિંગ ળફૃ થલી જઈએ.  

૩. લર્યષ્ઠ નાગર્યકને વલરત આલી જઈએ.  

 
૭.૨.૧  લી.એભ.વી. ટ્ર રર્ર્ વેરની યચન  (નીતિ-૧)  
 મ્યનુનનવર કનભશ્નય લીએભવીની અંદય “ટ્રાર્પક વેરની”  યચના કયળે. તે ર્ડયેતટય ટ્રાર્પક 

એપ્તઝક્યરુ્ટલ એન્જીનીમય / નવનનમય ટાઉન પ્રાનય અથલા તેનાથી ઉય લાાના 

નેતતૃ્લભા ં યશળેે. ટ્રાર્પક અભર અનધકાયીઓન (ટૉઈઓ) એ ટીભની નનભણ ૂકં કયલાભા ં
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આલળે અને તે ર્ડયેતટયને ર્યટય  કયળે. લીએભવી નલસ્તાયભા ંાર્કિંગ કામદાના ઉલ્રઘંનતા 

કેવનુ ંનનયીક્ષણ ટી.ઈ.ઓ.  દ્વાયા લાયંલાય વલેક્ષણ દ્વાયા કયલાભા ંઆલળે. 

 લીએભવી ાર્કિંગ ભાટેના યલાનગીલાાઅને િનતફનંધત નલસ્તાય જાશયે કયળે. રક 

અને લાશનના વય િલાશ ભાટે ન ાર્કિંગ નલસ્તાય નક્કી કયલાભા ં આલળે. નલનલધ 

િકાયના લાશનના ાર્કિંગની જગ્મા અને નનમભ સ્થાનનક અખફાયભા ં સ્ષ્ટણે 

દળાયલલાભા ં આલળે અને વત્તાલાય ગેઝેટભા ં િકાનળત કયલાભા ં આલળે. કઈ ણ 

વાલયજનનક સ્થે ભટય લાશન એતટનુ ંએ યીતે ભાગયના અન્મ લયાળકતાયઓ ભાટે જખભ 

અલયધ અથલા અમગ્મ અસનુલધા ઉબી થામ અથલા વબંાલના થામ તે ગનુ ભાનલાભા ં

આલળે. આલા લાશન લીએભવી દ્વાયા કરેમ્ કયી ળકામ અથલા ટલ કયી રઈ જઈ ળકામ 

છે.  

લીએભવી ટઈગ અને દંડ ચાર્જ નક્કી કયળ.ે ટલીંગ અને ગનુા ભાટેના ચાર્જ કસયુદાય દ્વાયા 

ઉઠાલલાભા ંઆલળે. લીએભવીના ટ્રાપીક અભરીકયણના અનધકાયીઓને નનમભનુ ંઉલ્રઘંન 

કયનાયા લાશનને છીનલી રેલાન અથલા કરેમ્ કયલાની વત્તા શળે. ટઈંગ લાશન અને / 

અથલા કરેમ્વ ર્ડયેતટય દ્વાયા ખયીદલાભા ંઆલળે. ટઈઓને વાચ દંડ જભા કયાવ્મા ફાદ 

લાશનને છડલાભા ંઆલળે. ટઈંગના ર્કસ્વાભા ંલાશનને નજીકના જપ્ત કયલાની જગ્માએ 

ખવેડલાભા ંઆલળે અને ટઈઓ ાવે મગ્મ દંડ જભા કયાવ્મા છી છટા કયલાભા ંઆલળે.  

 

ળશયેભા ં પ, દંડ, ટઈંગ ચાર્જ અને ાર્કિંગ ચાર્જ લસરુલા ભાટે ટેન્ડય અને સ્ધાયત્ભક 

િર્ક્રમા દ્વાયા ખાનગી એજન્વીઓની નનભણ ૂકં કયી ળકામ છે. લીએભવી ખાતયી કયળે કે 

લાશન યસ્તા યના ાર્કિંગના નલસ્તાય, રુ અને ફ્રામઓલય શઠેની ાર્કિંગની 

જગ્માઓ સ્ષ્ટ યીતે ખચષ્ન્શત થમેર છે અને વયતાથી ઓખી ળકામ છે, ખાવ કયીન ે

નીચે આેરા ધયણનુ ંારન કયલાભા ંઆલળે.  

૧. યસ્તા યનુ ંાર્કિંગ આમ આય વી : એવ ી : ૧૨ : ૨૦૧૫ મજુફ ર્ડઝાઈન કયલાભા ં

આલળે.  
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૨. આમ આય વી. : ૩૫-૧૯૯૭ ભા ંસચુવ્મા મજુફ યસ્તા યના ાર્કિંગની જગ્માઓ યની 

દયેક વીભાને વપેદ રાઈન દ્વાયા ખચષ્ન્શત કયલાભા ંઆલળે.  

૩. વકેંત જે સ્ષ્ટ યીતે ાર્કિંગ અને ન ાર્કિંગ કે્ષત્રને ખચષ્ન્શત કયે છે તેને આમ આય વી :૬૭ 

– ૨૦૦૧ મજુફ ખચષ્ન્શત કયલાભા ંઆલળે.  

૪. યસ્તાથી દૂય તથા યસ્તા યન તભાભ ાર્કિંગની જગ્માભાથંી ૧૦% લર્યષ્ઠ નાગર્યક અને 

અગં રક ભાટે અનાભત યશળેે.  

 

ાર્કિંગ નવલામના નલસ્તાયને નનધાયયીત કયતી લખતે લીએભવી ચતતવ ભાગયદનળિકાનુ ં

ારન કયળે જેભા આન વભાલેળ થળે.  

 

૧. ફધા જકંળનથી ઓછાભા ંઓછા ૭૫ ભીટયભા ંાર્કિંગ ય િનતફધં  
૨. ફધા ઝેબ્રા ક્રનવિંગથી ઓછાભા ંઓછા ૬૦ ભીટય ભાટે ાર્કિંગ ય િનતફધં 

 

યસ્તાના લયાળકાયને સ્ષ્ટતા રાલલા ભાટે, લીએભવી યસ્તા યના ાર્કિંગના નલસ્તાયન ે

નનધાયર્યત કયલાની િર્ક્રમા ળફૃ કયળે. ૨૪ ભીટયથી લધનુી શયલાા ફધા યસ્તાઓ 

િથભ, છી ૧૨-૨૪ ભીટય અને ૧૨ ભીટયથી ઓછા રેલાભા ંઆલળે.  

 

૭.૨.૨ ન ણ  લસરૂ ર્મ કની ોચરવી (ોચરવી-૨)  
ાર્કિંગની ચાર્જની ગણતયી  

જભીનની ર્કિંભત ફૃ. ૩૦૦૦૦/ચ.ભી.  

ફેન્ક વ્માજ @ ૧૦% એટરે કે ફૃ. ૩૦૦૦/લય  

૩૦૦૦/૩૬૫ = ફૃ. ૮.૨ િનત ર્દલવ 

૮.૨/૧૨ = ફૃ. ૦.૬૮ /ચ.ભી.  

ચાય ૈડાના લાશન ભાટે = ૦.૬૮ x ૧૨.૫ (ચાય ૈડાના લાશન ભાટે ાર્કિંગ એયીમા ૫ x ૨.૫)  =  

ફૃ. ૮.૫૬ / ચાય ૈડાનુ ંલાશન  
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ફે ૈડાના લાશન ભાટે = ૦.૬૮ x ૨ (ફે ૈડાના લાશન ભાટે ાર્કિંગ એયીમા ૨ x ૧)  =  ફૃ. ૧.૩૬ 

/ ફે ૈડાનુ ંલાશન 

લકયયન ગાય = ફૃ. ૧૦,૦૦૦/ભર્શન 

વાધનને ર્કિંભત = ફૃ. ૨.૫ રાખ  

ટેફર – ૧૫ : ફે ૈડાના અને ચાય ૈડાના લાશન ભાટે ાર્કિંગ ચાર્જન ગણતયી 

 ચાય ૈડાનુ ંલાશન (ફૃ.)  ફે ૈડાનુ ંલાશન (ફૃ.) 
જભીન ર્કિંભત  ૮.૫૬ ૧.૩૬ 
ભડની ર્કિંભત  ૫ ૧ 
વાધનની ર્કિંભત ૦.૨૬ ૦.૦૨ 
લકયયન ગાય  ૦.૮૫ ૦.૨૭ 
જાલણી ખચય  ૧ ૦.૦૮ 
કુર  ૧૫.૬૭  - ફૃ. ૧૬ ૨.૭૩ – ફૃ. ૩ 
ભડ ખચય  

વ્મક્તતની વયેયાળ આલક : ફૃ. ૫૦૦/૮ કરાક   

તેથી ૧ નભનનટભા ં= ફૃ. ૦.૬૯  

જ ૧૨ કરાકભા ં૮૦૦૦૦ લાશન વાય થામ ત ૧ કરાક ભા ં૬૬૬૬ લાશન વાય થામ અને જ 

લાશનની વયેયાળ ગનત ૩૦ ર્કભી / કરાક રઈએ ત, ૦.૫ ર્ક.ભી. અંતય કાલા ૧ નભનનટ રાગ ે

તેથી ૧ ર્ક.ભી. ભાટે ૨ નભનનટ રાગ ે

ભડને રીધે જ ભાણવ ૧ નભનનટ ભડ શમ ત ૧ ર્ક.ભી. કાલા ૩ નભનનટન વભમ રાગે ૧૧૧.૧ 

લાશન ૧ નભનનટભા ં વાય થામ છે. તેથી કુર નકુવાન ફૃ. ૭૬.૫૯ x ૬૦ નભનનટ = ફૃ. 

૪૫૯૫.૪/કરાક  

ફૃ. ૨.૫૯ ફે ૈડાના લાશન ભાટે અને ફૃ. ૭.૧૭ ચાય ૈડાના લાશન ભાટે 
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Table 5:Parking charges for proposed road 

 

 

 

રીંક ફ્ર ડામાગ્રાભ વબંનલત મવુાપયી ભાગં કયીડય મખુ્મ ભાગય નેટલકય ય ીક અલય િલાવ 

અને યસ્તાઓ ય જાશયે ર્યલશનની ફ્રીકલન્વી ઓલય રે કયીને નીચેના ભાગય ાર્કિંગ ભાટે 

ર્કિંભત યજૂ કયલા ભાટે ઓખલાભા ં આવ્મા છે. કષ્ટક જતં્રી ભશસેરૂ વલેક્ષણના નકળા મજુફ 

જભીનના ખચય અનવુાય યસ્તાઓનુ ંનાભ અને તેની ર્કિંભત નક્કી કયે છે.  

 

વોવ મટીઓને ભિ  ર બો  
ર્ડભાન્ડ ભેનેજભેન્ટ ટુર તયીકે ાર્કિંગ નીનત અંગેન જાશયે િનતવાદ શજી ણ ખફુ જ ઠંડ છે 

કાયણકે તેના ફનેં કાય ભાખરક અને કાય નવલામના લયાળકતાયઓ તેભજ ળશયેના લાતાલયણ 

ભાટેના પામદા વાયી યીતે વભજી ળક્યા નથી. ાર્કિંગનુ ંજ વચંારન વાયી યીતે કયલાભા ંઆલે ત 

તે ાર્કિંગની ભાગંને ણ ઓછી કયી ળકે છે અને કાયના ઉમગને નનમનંત્રત કયી ળકે છે.  

 

Road  Jantri 

rate  

Two 

wheel

er 

Char

ges  

in  

RS/hr  

four  

wheeler 

Charges 

in RS/ hr  

Akota road  30000 3 15 

Race course  40000 3 20 

O.P road  30000 3 15 

Dr v.s marg  35000 3 15 

R.C dutt road  35000 4 20 

Tilak road  30000 4 15 

Panigate 30000 4 15 

M.G road  30000 4 15 

Rajmahel road  25000 3 15 

Dandya bajar  30000 4 15 

Muktanand  20000 2 13 

Vinoba bhave  30000 3 15 

lalbhadur shastri 

road  

15000 2 10 

v.i.p road 35000 3 15 
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ર્ ય લય ળર્િ કને પ મદો થળે 

ટ્રાર્કક અયાજકતા ઘટાડ ે છે : કાય લયાળકાય ાવે ાર્કિંગની જગ્માઓની ઉરબ્ધતા નલળે 

નલશ્વવનીમ અને ધાયી ળકામ તેલ આગતયી ભાર્શતી શઈ ળકે છે જે પયલાન વભમ ઘટાડી ળકે 

છે. કામયક્ષભ ખફખરિંગ ચકુલણીને લધ ુાયદળયક અને વચટ ફનાલે છે. જ ટંુકા ગાાના ાર્કિંગની 

વ્મલસ્થા વાયી યીતે કયલાભા ંઆલે ત ઝડી કાભકાજ ભાટે જગ્મા ભલાની વબંાલના સધુયે છે 

અને િનતક્ષા અને પયલાન વભમ તેભજ પયલા ય ખચયલાભા ંઆલતા ફતણભા ંઘટાડ થામ છે. 

આના કાયણે યસ્તા યન આડેધડ ાર્કિંગ ઓછ થામ છે. વય ાર્કિંગથી વાભાર્જજક તણાલ, ભાગય 

ક્રધાલેળ અને કામદ અને વ્મલસ્થાની ઘટનાઓ ણ ઓછ થામ છે.  
ચફન ર્ ય લય ળર્િ કને પ મદો થળે 

સવુ્મલક્સ્થત ાર્કિંગ ફૂટાથને સયુખક્ષત યાખલાભા ં અને અલયધ મતુત ચારલાભા ં ભદદ કયળે, 

વામકર ટે્રક, યીક્ષા ાર્કિંગ, ઓટ યીક્ષા ાર્કિંગ, યભતના ભેદાન ભાટે જાશયે જગ્માઓ મતુત કયે છે 

અને ફવ સ્ટપ્વની શોંચભા ંસધુાય કયે છે. ફાક, ભર્શરાઓ અને વદૃ્ધ રકની સયુક્ષાભા ંલધાય 

કયે છે. વાય વ્મલક્સ્થત વાભાન્મ ાર્કિંગ એમ્બ્યરુન્વ, આગ ફફંા, ખરવ લગેયે જેલા કટકટીના 

લાશન ભાટે ફધા ઘય / કામાયરમ / ઈભાયત સધુી શોંચલાનુ ંવય ફનાલી ળકે છે. ખયીદી 

ભાટે કાયની જફૃય દુય કયલાથી, દુકાનન આગન બાગ વાયી યીતે દેખામ છે અને દુકાનની 

શોંચભા ંસધુાય થામ છે, ખયીદીન અનબુલ સધુયેછે અને ગ્રાશકન વભમ ઉમગભા ંલધાય થામ 

છે. ચારલા મગ્મ ાડળ નભનશ્રત ઉમગને િત્વાશન આે છે, આણા એકંદય લાતલયણ રાફંા 

નલસ્તાય અને જાશયે ભનયંજન સ્થાનને સધુાયે છે.  
ળશયેો સ્થ તનર્ વાંસ્થ ઓને ર બ: 

ભશસેરુ ઉત્ન્નન ઉમગ અન્મ ઈન્ફ્રાસ્ટ્રતચય િજેતટ ભાટે થામ છે.  
જાશયે આયોગ્મ અને આફોશલ ને રગિ  ર બો 

ેઈડ અને િનતફનંધત યંત ુવાયી યીતે વચંાખરત ાર્કિંગ કાયન ઉમગ / નનબયયતા ઘટાડી ળકે 

છે. જે ળશયેભા ંશલાના િદૂણ અને બીડને ઘટાડી ળકે છે. અસ્થભા હ્રદમયગની વભસ્માઓ જેલા 

શ્વાવના યગ જેલા યગથી િદૂનત શલા શરેેથી જ બાયે િભાણભા ંનકુવાન કયી યશી છે. શલાના 

િદૂણ સ્તયના રાફંા ગાાના વંકયથી કેન્વયની ઘટનાભા ંલધાય થઈ ળકે છે. ઉચ્ચ અલાજનુ ં

સ્તય ણ તાણ અને યગ તયપ દયી જામ છે. લૈશ્વીક અનબુલ દળાયલે છે કે જ્માયે ાર્કિંગ નીનતને 
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ટ્રાલેર ર્ડભાન્ડ ભેનેજભેન્ટ તયીકે ફનાલલાભા ંઆલે છે ત્માયે તે કાયન ઉમગ ઘટાડે છે અને તેથી 

બીડ, શલાના ઉત્વર્જન તભેજ ફતણન ઉમગ ઘટાડે છે.  

 
 
 
 

જોડ ણ :- ૧ 
_______________________________________________________ 
 રર્િંગ ભ ટેની ર્ ન ની જોગલ ઈઓ  

નીચેના િકયણભા ંાર્કિંગ અભરીકયણને વફંનંધત નલનલધ અનધનનમભ અને નનમભની જગલાઈઓ 

વાભેર છે. જે દસ્તાલેજની વભીક્ષા કયલાભા ંઆલી છે તે છે.  

 

જીીએભવી નનમભ  
                               _______________________________________________________ 
 
ળફૃઆતભા ં ૧૯૪૯ ભા ં ફમ્ફે િનલન્વીમર મ્યનુનનવાખરટી એતટ તયીકે ઘડલાભા ં આવ્મ શત. 

૨૦૧૫ ભા ં તેભા ં સધુાય કયલાભા ં આવ્મ શત. તે ફમ્ફે િાતંભા ં અમકુ વદય ભાટે 

ભશાનગયાખરકાઓની સ્થાના ભાટેની જગલાઈ શતી. નીચેના નલબાગ ાર્કિંગ અનતક્રભણ 

કનભશ્નયની વત્તા અને અન્મ મદુ્દાઓથી વફંનંધત છે જે ાર્કિંગ અને તેના અભરીકયણ વાથ ે

જડામેરા શઈ ળકે છે. 

 

કરભ ૬૩ : ફાફત, જે નનગભ દ્વાયા આલાભા ંઆલળે 

૪. જાશયે યસ્તાઓ, રુ, વફલે, કઝલે, કલ્લટય અને તેના જેલા ફાધંકાભન જાલણી, પેયપાય 

અને સધુાયણા.  
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૧૯. ળેયીઓ, રુ અને અન્મ જાશયે સ્થએ અથલા તેના ય અલયધ અને અડવટ્ટાઓને દુય 

યશવે ુ.ં  

ેટાકરભ ૪ ભા ંળેયીઓ વફંનંધત નનગભની પયજન ઉલ્રેખ છે. તે ાર્કિંગને ધ્માન આતુ ંનથી. 

જ કે ેટાકરભ ૧૯ ભા ં ાર્કિંગને ળેય અલયધ તયીકે ગણી ળકામ અને તે દુય કયલા ભાટે 

વયકાયને વત્તા આી ળકે. આ ેટાકરભ સચુના વાથે અથલા તેના નલના ાર્કિંગ દુય કયલાન 

િર્ક્રમાન ઉલ્રેખ કયત ુ ંનથી.  

કરભ ૨૦૮ : અમકુ િકાયના ટ્રાર્પક ભાટે જાશયે ળેયીઓના ઉમગ ય િનતફધં મકુલાની ળક્તત :  

(૧) નનગભની ભજૂંયી વાથે કનભશ્નય ભાટે કામદેવય યશળેે.  

(અ) ળેયીના છેલાડાના બાગ અથલા ળેયના ફનેં બાગ ય સ્ટવય રગાલીને જાશયેભા ં થતા 

જખભ, અલયધ અને અસનુલધાને યકલા ભાટે નનગભના શદભા ં યશરેા કઈ ણ લાશનવ્મલશાય 

ય િનતફધં મકુલ.  

(ફ) તભાભ જાશયે ળેયીઓ અથલા ચતતવ જાશયે ળેયીઓના વદંબયભા ં આલા સ્લફૃ, ફાધંકાભ, 

લજન અથલા કદના કઈણ લાશનનુ ંવકં્રભણ અથલા આલા બાયે અથલા શાનનકાયક દાથોથી 

બયેરા લાશનને કાયણે ભાગય અથલા તેના યના કઈણ ફાધંકાભને નકુવાન થલાની વબંાલના 

શઈ ળકે છે. આલા લાશન અથલા ળેયીઓ ય યાશદાયીઓ ભાટે જખભ અથલા અલયધ વભમ, 

ટે્રકળન અથલા રકભળનની યીત, ભાગયના યક્ષણ ભાટેના ઉકયણન, ઉમગ રાઈટ અને 

વશામકની વખં્મા અને અન્મ વાભાન્મ વાલચેતીઓ જેલી ર્યક્સ્થનત શઠે સ્લીકાયે છે. કનભશ્નય 

દ્વાયા વાભાન્મ યીતે અથલા ખાવ કયીને દયેક કેવભા ંસ્ષ્ટ થમેર નલનળષ્ટ શલુ્કની ચકુલણી.  

(૨) ેટા કરભ (૧) શઠે રાદલાભા ંઆલ શમ તેલા નનેધભા ંસચૂનાઓ જાશયે ળેયીઓના ફનેં્ન 

છેડા અથલા તેની નજીકના સ્ષ્ટ સ્થએ અથલા તેના બાગ વાથે સ્ટ કયલાભા ંઆલળે. જ્મા ં

સધુી આલી જગલાઈઓ વાભાન્મ યીતે તભાભ જાશયે ળેયીઓભા ંરાગ ુડતી શમ.  

કરભ ૨૩૦ : ળેયીઓભા ંલસ્તઓુની થાણ લગેયે ય િનતફધં 

૧. કઈ ણ વ્મક્તત કનભશ્નયની રેખખત યલાનગીને ફાદ કયતા ંકઈ ણ ળેયી અથલા કઈ ણ 

ખલુ્રી ચેઈન, ડ્રેઈન અથલા કુલ કઈ ણ ળેયીભા ંઅથલા કઈ ણ જાશયે જગ્માભા કઈ સ્ટુર, 

ખયુળી, ફેન્ચ, ફતવ, ઓડ, ગાવંડી અથલા ફીજી લસ્ત ુમકેુ અથલા જભા કયે જેથી તેભા ંઅલયધ 

ઉબા થામ અથલા તેના ય અનતક્રભણ આલે.  
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આ નલબાગ કશ ેછે કે ળેયી ય યલાનગી લગયની, ધ્માન લગયની લસ્તઓુ છડી દેલાભા ંઆલે છે 

તેને અનતક્રભણ ગણલાભા ંઆલે છે. જ કે લસ્ત ુતયીકે ાર્કિંગન ઉલ્રેખ નથી. તે આલી લસ્તઓુને 

દૂય કયલાની ચચાય ણ કયત ુ ંનથી. 

 

કરભ ૨૩૧ : કનભશ્નય સચૂના નલના કામદાના ઉલ્રઘંનભા ંઉબા કયેરા, જભા કયામેરા અથલા શક 

કયેરા અથલા લેચલા ભાટેના કઈ ણ લસ્તનેુ દૂય કયી ળકે છે. કનભશ્નય કઈ ણ સચૂના આપ્મા 

નલના કઈ ણ ર્દલાર, લાડ, યેર, થાબંર, ગનથયુ,ં બથુ અથલા અન્મ ભાખાને ક્સ્થય અથલા 

લેયીમેફર અને કામભી અથલા અસ્થામી િકાયે અથલા તે સ્થામી અથલા સમુજીત અથલા તેની 

ઉય અથલા તે છીની કઈ ણ ભાખાને દૂય કયલા ભાટેનુ ંકાયણ ફની ળકે છે. આ જગલાઈઓ 

નલફૃદ્ધ નનમત ર્દલવ છી કઈ ણ ગરીભા ંઅથલા કઈ ણ ખલુ્રી ચેનર, ડ્રેઈન, કુલ અથલા 

ટાકંી ય.  

 

(ફ) કઈ ણ નાની દુકાન, ખયુળી, ફેંચ, ફતવ, વીડી, ગાવંડી, ફડય અથલા ળેડ અથલા અન્મ 

કઈ ણ લસ્તઓુ આ અનધનનમભતા ઉલ્રઘંનભા ંકઈ ણ જગ્માએ અથલા તેના ય કઈ ણ 

જગ્માએ જભા કયામેર અંદાજીત જડામેર અથલા રટકાલેર  

 

(ક) આ કામદાની જગલાઈઓ અને કઈ ણ લાશન, ેકેજ, ફતવ અથલા કઈ ણ અન્મ લસ્ત ુ

કે જેના ય આલા રેખ મકુલાભા ંઆવ્મા છે તે તેના ઉલ્રઘંન ભાટે જાશયે સ્થે અથલા કઈ ણ 

જાશયે ગરીભા ંજે ણ શેંક કયુું છે અથલા લેચલા ફશાય આવ્યુ ંછે તે કઈ ણ લસ્ત.ુ  

આ નલબાગ ળેયીભા ંઅલયધ દૂય કયલા વાથે વફંનંધત છે. આ નલબાગભા ંખાવ ઉલ્રેખ કયામ છે કે 

આ કાઢી નાખલાનુ ં'નટીવ નલના' થઈ ળકે છે. જ કે તે ળેયી િવનૃત્તઓભા ંઅલયધ ેદા કયલા ભાટે 

િનતફનંધત નલસ્તાયભા ંાકય કયેરા લાશનન ઉલ્રેખ કયત નથી.  

 

કરભ ૨૬૩ એ : કામદા અથલા નનમભના ઉલ્રઘંન દ્વાયા ફધંામેરા ઝંડીઓ અથલા ળેડવને 

તડી ાડલા અથલા પેયપાય કયલાની વત્તા.  
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૧. કનભશ્નયે રાગે કે જાશયે ર્શતભા ંતે જફૃયી છે કે, આલી ઝંડીઓ અથલા ળેડ અથલા તેના કઈ 

ણ બાગને તડી ાડલાભા ંઆલે કે તેભા ંપેયપાય કયલાભા ંઆલે. કનભશ્નય રેખખત સચૂના દ્વાયા તેના 

ભાખરકને આલી ઝંડી કે ળેડ અથલા તેન કઈ ણ બાગ તડી ાડલા કે પેયપાય કયલા તેન ે

આેરી તાયીખે અથલા તેના શરેા ંસચૂનાભા ંઉલ્રેખખત શમ તે, જફૃય ાડી ળકે છે.  

આ નલબાગ ખાવ કયીને કનભશ્નયને જે ઉનનમભનુ ંઉલ્રઘંન ભાનલાભા ંઆલે છે તેને તડી ાડલા 

અને ફદરલા ભાટે અનધકૃત કયે છે. જ કે તેના ભાટે ભાખરકને રેખખત સચૂના આલાની જફૃય છે. 

આ તકય ાર્કિંગ સધુી રફંાલી ળકામ. જ કે દય લખતે ાર્કિંગના નનમભનુ ં ઉલ્રઘંન થામ ત્માયે 

રેખખત નટીવ આલી ળક્ય નથી.  

 
કરભ ૪૫૮ : ઉનનમભ કમા શતે ુભાટે ફનાલાળે. નનગભ વભમાતંયે આ અનધનનમભ અને નીચેના 

ફાફતના વદંબયભા ંનનમભ વાથે અવગંત નશી શલાન ઉામ કયી ળકે છે એટરે કે  

ફાધંકાભ જાલણી, યક્ષણ, પરનળિંગ, વપાઈ અને ગટયના નનમતં્રણ, ાઈ, વેવર, પલ્ળ જાજફૃ, 

નાના જાજયા, ળોચારમ, ેળાફઘય, ધલાના સ્થ, ાઈના લેન્ટીરેળનનુ ં ળાફ્ટ ભાટે આ 

કામદાભા ં નલળે ફૃે ખાવ નનમભ નથી. દયેક િકાયનુ ં ડ્રેનેજ કાભ કયત ુ ં બરે તે નનગભ વાથે 

જડામેર શમ અથલા વ્મક્તતગત મ્યનુનનવર લટર નકર, ખાનગી કમ્યનૂનકેળન ાઈ, ખાનગી 

ળેયીઓ અને જાશયે ળેયીઓ.  

૩. નનગભ વાથે વકંામેરા અને જાશયે અને ખાનગી કાટય  સ્ટેન્ડના ઉમગજાલણી, નનયીક્ષણ 

ભાટે પી લસરુાતનુ ંનનમભન. 

૯. ઈભાયતની ેદાળના મગ્મ ભાધ્મભની જગલાઈ અને જાલણી અને ત્મા ં અનતક્રભણ 

અટકાલલાનુ.ં  

૯એ. આલી જ્ગગ્માભા ંઅથલા નનર્દિષ્ટ  થઈ ળકે તેલા ઉમગ ભાટે ાર્કિંગની જગ્મા અને ભાર 

ચઢાલલા અને ઉતયાલલા જગ્માની જગલાઈ અને જાલણી.  

૩૦. ફમ્ફે જ્બ્રક કન્લેમન્વ એતટ ૧૯૨૦ શઠે જે રામવન્વ આલાભા ંઆવ્મા છે તે કરભ ૧૪૩ 

શઠે કયલેયાભાથંી મકુ્તત અામેરી શાથ ગાડીઓનુ ંરામવન્વ આવુ ંઅને મગ્મ યીતે યલાન ન 

અામેરી આલી કઈ શાથગાડીને જપ્તી અને અટકામત.  
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૩૬. નકુવાન અથલા દુફૃમગથી નનગભના નનમતં્રણ શઠે અથલા જાશયે નનમતં્રણ શઠેના 

ઉદ્યાન, ફગીચાઓ, જાશયે ાર્કિંગ સ્થ અને ખલુ્રી જગ્માઓનુ ંવયંક્ષણ, તેભના વચંારન અન ેજે 

યીતે તેઓન જાશયેભા ં ઉમગ થઈ ળકે છે અને તેને ઉમગભા ં રેનાય વ્મક્તતઓનુ ં મગ્મ 

લતયનનુ ંનનમતં્રણ કયવુ.ં  

આ નલબાગ નનગભને ૪૮ ફાફત ભાટે ેટાનનમભ ઘડલાની છૂટ આે છે. ેટા કરભ ૩૪ ભા ં

જાશયે ાર્કિંગ સ્થના વયંક્ષણ ય ધ્માન કેષ્ન્રત કયલાન એ થામ કે નનગભ ગેયકામદેવય ાકય 

કયેરા લાશનને દૂય કયીને અથલા ભાખરકને દંડીત કયી ળકે છે.  

જ કઈ લાશન ટ્રાર્કપનુ ંજખભ ઉભુ ંકયે તે યીતે કઈ ણ સ્થે ઉભુ ંયાખ્યુ ંશમ ત તે કઈ ણ 

અનધકાયકે્ષત્ર ખરવ અનધકાયી દ્વાયા આદેળઆી ટમીંગ લાશન દ્વાયા તયત જ દૂય કયી ળકામ છે. 

ટમીંગ કયલાન ચાર્જ ભાખરક દ્વાયા ચકુલલાન શમ છે, અન્મ કઈ નક્કી કયેરા દંડ વ્મનતયતત.  

કરભ ૧૨૨ અને ૧૨૭ સ્ષ્ટણે રીવને ગેયકામદેવય ાકય કયેરા લાશનને છીનલી રેલાની 

વત્તા આે છે.  

 
 

જોડ ણ - ૨  
_______________________________________________________ 
 
ફોમ્ફે ોરીવ એક્ટ 
_______________________________________________________ 
 
ફમ્ફે રીવ એતટ રીવને નલનલધ કામોઅને ળક્તત િદાન કયે છે. આ કામદાને ૨૦૦૭ ભા ં

ગજુયાત આલશ્મક વેલાઓ જાલણી અનધનનમભ ૧૯૭૨ દ્વાયા સધુાયલાભા ંઆવ્મ શત.  

કરભ : ૩૩ ટ્રાર્પકના નનમભન ભાટે નનમભ ફનાલલાની વત્તા અને જાશયે સ્થએ હુકુભ જાલણી 

લગેયે.  
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(ક) ળેયીઓ અને જાશયે સ્થએ લાશન ઉબા યશલેા અને લાશન અથલા શઓુ ભાટે ગરીઓન 

ઉમગ યકલાના સ્થ તયીકે ઉમગભા ંરેલ તે ક્સ્થનતનુ ંનનમતં્રણ.  

રામવનંવિંગ નનમતં્રણ અથલા આજુફાજુના યશલેાવીઓના મવુાપયના અલયધ, અસનુલધા, 

શયેાનગનત, જખભ, બમ અથલા નકુવાનને યકલા ભાટે 

 
કરભ ૬૭ : ળેયીઓભા ંટ્રાર્પક લગેયનુ ંનનમભન કયલાની ળક્તત.  

(અ) ળેયીભા ં અથલા તનેી નજીક ટ્રાર્પકને નનમનભત અને નનમનંત્રત કયલા, તેભા ં અલયધને 

અટકાલલા અને તેન લધાયેભા ં લધાયે ક્ષભતાને ધ્માનભા ં યાખીને આ કામદા શઠે કયલાભા ં

આલેરા કઈ ણ નનમભ અથલા હુકભના બગંને અટકાલલા અથલા નજીકના રક દ્વાયા ારન 

ભાટે અભરભા ંમકુામેરા અન્મ કામદા દ્વાયા.  

 

કરભ ૯૯ : યસ્તાના નનમભની અલગણના કયલી.  

(ફ) કઈ ણ વ્મક્તત કઈ ણ ગરી કે જાશયે સ્થે કઈ ણ લાશન કે કઈ ણ િાણીને યૂતી 

વબંા કે યુતી વરાભતી લગય છડળે નશી.  

 

કરભ ૧૦૨ : ળેયીભા ંઅલયધ ઉબા કયલા 

કઈ ણ વ્મક્તત કઈ ણ િાણી કે લાશન કે જેને લજન ચડાલવુ,ં ઉતાયવુ ંઅથલા મવુાપયને 

ઉતાયલા અથલા મકુલા આલા શતેઓુ આલશ્મક કયતા લધ ુ વભમ સધુી યશતેા અથલા ઉબા 

યશલેાની ભજુંયી આીને કઈ ણ ગરી અથલા જાશયે સ્થે અલયધ ઉબ નશીં કયે, લાશન ઉભુ ં

યાખીને અથલા કઈ ણ ગેયવ્માજફી રાફંા વભમ ભાટે ઉભુ ં યાખલા ભાટે ળેયી અથલા જાશયે 

સ્થના કઈ ણ બાગન ઉમગ નશી કયે. 

 
કરભ ૧૧૭ : કરભ ૯૯ થી ૧૧૬ શઠે ગનેુગાય ભાટે દંડ 

કઈ ણ વ્મક્તત કે જે કરભ ૯૯ થી ૧૧૬ ની કઈ ણ જગલાઈઓન બગં કયે છે, (ફનંેન 

વભાલેળ થામ છે), તેને દનત ઠેયલલાભા ંઆલળે અને દંડની વજા કયલાભા ંઆલળે, જે ૧૦૦ 

ફૃનમા સધુી લધી ળકે છે.  
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ફમ્ફે રીવ અનધનનમભ વીધી યીતે નશી ણ રીવના કામયકે્ષત્ર શઠે ગેયકામદેવય ાર્કિંગના 

અભરને આલયી રે છે. 

 

રયતળષ્ટ:૧ લડોદય  ળશયેની  ર્ીંગ વલરિની તલગિલ ય મ દી  
રોરે્ળન  ર્ીગ 

સ્ેવ/એયીમ  
ચો.ભી.. 

વ્શીર્ર 
એક્વીટીનગ 
 ર્ીગ 

 ર્ીગ ટેયીપ ઓનયળી પેવીરીટી/ 
બ્લરર્/પ્ર ઈલેટ/ઈનપોયભ

ર 
આમર્જજત  ે અં ાકીગ 

રારયુા 
દયલાજાની 
નજીક 

 

૧૦૦૦ 
ચ.ભી. 

 

ટુ.લી.ાકીગ ફૃ।.૫ ૨ લી ભાટે 
(ફ્રેટ ટેયીપ) 

લી.એભ.એવ.એવ. 

ભનયંજન 
યેસ્ટયન્ટની 
નજીક 

 

૧૨૦૦ 
ચ.ભી. 

ટુ.લી.ાકીગ ફૃ।.૫ ૨ લી ભાટે 
(ફ્રેટ ટેયીપ) 

લી.એભ.એવ.એવ. 

વમાજી રીવ 
સ્ટેળનની નજીક 

૧૮૦૦ 
ચ.ભી. 

 ટુ.લી.ાકીગ ફૃ।.૫ ૨ લી ભાટે 
(ફ્રેટ ટેયીપ) 

લી.એભ.એવ.એવ. 

ન્મામભરં્દય કટય  
ાવે  

 
યીખ ભટયની  
નજીક  
બતતનવિંગ 
ચકની  નજીક 
ફૂરલારા 

૪૨૦ચ.ભી. 
૯૦૦ ચ.ભી. 
૩૫૦ ચ.ભી. 

કાય & ટુ 
વ્શીરય ાકીગ 

 
કઈ ાર્કિંગ ચાર્જ 

નશીં - પતત લકીર 
ભાટે 

લી.એભ.એવ.એવ. 
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દભાલતી 
કમ્રેક્ષ 

- ટુ વ્શીરય ફૃ।.૩  ટુ વ્શીરય ભાટે 
(ફ્રેટ ટેયીપ) 

લી.એભ.એવ.એવ. 

 
િતા 

નવનેભાની વાભે 
3 નાના ાર્કિંગ 

રટ 

- ટુ વ્શીરય ફૃ।.૫  ટુ વ્શીરય ભાટે 
(૧૨ કરાક) 

ફૃ।.૧૦ ટુ વ્શીરય ભાટે 
(૨૪ કરાક) 

લી.એભ.એવ.એવ. 

કીતીસ્થબં - ટુ વ્શીરય ફૃ।.૫ ટુ વ્શીરય ભાટે 
(૧૨ કરાક) 

િાઈલેટ 

ફવ સ્ટેળન - ટુ વ્શીરય ફૃ।.૫  ટુ વ્શીરય ભાટે 
(૧૨ કરાક) 

ફૃ।.૧૦ ટુ વ્શીરય ભાટે 
(૨૪ કરાક) 

જી.એવ.આય.ટી.વી. 

યેલ્લે સ્ટેળન ૨૧૮૪ 
ચ.ભી. 

ટુ વ્શીરય અને 
વામકર 

 

ફૃ।.૧૦  ટુ વ્શીરય 
ભાટે (૮ કરાક) & 

ફૃ।.૩૦ ટુ વ્શીરય ભાટે 
(૨૪ કરાક) 

ફૃ।.૫ ટુ વ્શીરય ભાટે 
(૧૨  કરાક) & 

ફૃ।.૧૦ (૨૪ કરાક) 
ભન્થરી ફૃ।.૮૦ ટુ 
વ્શીરય ભાટે ફૃ।.૫૦  

લેસ્ટન યેલ્લે  

ાવે યેલ્લે 
સ્ટેળન 

- ટુ વ્શીરય ફૃ।.૩ ટુ વ્શીરય ભાટે 
(૧૨ કરાક) & ફૃ।.૬ 
ટુ વ્શીરય ભાટે (૨૪ 

કરાક)  

લી.એભ.એવ.એવ. 

આય.વી. યડ ૫૦૦૦ 
ચ.ભી. 

કાય અને ટુ 
વ્શીરય ાકીગ 

- ઈનપયભર 

લી.આઈ.ી.યડ ૭૨૦૦ કાય અને ટુ - ઈનપયભર 
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ચ.ભી. વ્શીરય ાકીગ 
એર & ટી  ૧૧૪૦૦ 

ચ.ભી. 
કાય અને ટુ 

વ્શીરય ાકીગ 
- ઈનપયભર 

ચકરી વકયર થી 
અક્ષય ચક 

૧૩૫૦૦ 
ચ.ભી. 

કાય અને ટુ 
વ્શીરય ાકીગ 

- ઈનપયભર 

મકુતાનદં થી 
વગંભ 

૬૦૦૦ 
ચ.ભી. 

કાય અને ટુ 
વ્શીરય ાકીગ 

- ઈનપયભર 

નજીક 
વમાજીગજં 

રીવ સ્ટેળન 

૩૦૦ ચ.ભી. કાય અને ટુ 
વ્શીરય ાકીગ 

- ઈનપયભર 

ાવે સવુાગય 
(૨૦૦X ૪) 

૮૦૦ ચ.ભી. કાય અને ટુ 
વ્શીરય ાકીગ 

- ઈનપયભર 

@ રારકટય  
(૧૦૦X ૨) 

૨૦૦ ચ.ભી.  - ઈનપયભર 

વમાજીગજં 
કારાઘડા & 
કડકફજાય 

૪૫૦૦ 
ચ.ભી. 

કાય અને ટુ 
વ્શીરય ાકીગ 

- ઈનપયભર 

ફીરફાગ 
ળીંગ વેન્ટયની 

નજીક 

 ૨૦૦ચ.ભી. કાય અને ટુ 
વ્શીરય ાકીગ 

- ઈનપયભર 

કાયેરીફાગ 
રીવ સ્ટેળન 
થી આયાધના 

૩૦૦૦ 
ચ.ભી. 

 - ઈનપયભર 

કઠી થી 
વમાજીગજં 
શક્સ્ટર 

૧૦૦૦ 
ચ.ભી. 

ટુ વ્શીરય 
ાકીગ 

- ઈનપયભર 

ભનબુાઈ ટાલય ૫૦૦ ચ.ભી.  - ઈનપયભર 
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રયતળષ્ટ ૨ જાશયે લ શાંન વ્મવ્શ યન  ભ ગો  

અ
ન ાં 

રૂટનાં રૂટનીળર 
મ િ  

લ મ  રૂટનો 
ગાંિવ્મ 

૧ ૧ યેલ્લેસ્ટેળન ટાલય,ન્મામભરં્દય ભાડંલી 
૨ ૨ યેલ્લેસ્ટેળન ટાલય,ન્મામભરં્દય,ભાડંલી ાણીગેટટાં

કી 
૩ ૩ યેલ્લેસ્ટેળન ટાલય,ન્મામભરં્દય,ભાડંલી,ઉભાવ્રનુ્દાલન ફદફામ

ાવ 
૪ ૪ યેલ્લેસ્ટેળન ટાલય,ભાડંલી,ાણીગેટ,નલજીલન વમાજીાકય 
૫ ૪/

એ 
યેલ્લેસ્ટેળન કભાટીફાગ,પતેગજં,અનભતનગય,ભાનેકાકય એ.ી.એભ.

વીભાકેટ 
૬ ૫ યેલ્લેસ્ટેળન ટાલય,ભાડંલી,ાણીગેટ,ઉભા,ભશાનલયશાર,વગંભ,લી.ય.ુડી.

એ. વકયર,પતેગજં,કભાટીફાગ 
સ્ર્ક્ક્યરુયયેલ્લે

સ્ટેળન 
૭ ૬ યેલ્લેસ્ટેળન કભાટીફાગ,નયશયી,બધુ્ધાદેલ,જીલનબાયતી,મતુતાનદં,વગં

ભ,ર્કળનલાડી,ઉભાચાયયસ્તા 
સ્ર્ક્ક્યરુયયડ 

૮ ૬એ યેલ્લેસ્ટેળન કભાટીફાગ,પતેગજં,અનભતનગય,અંનકાકય ,ખડીમાયનગય,
સુયફેકયી,વગંભ,ર્કળનલાડી,ઉભાચાયયસ્તા,ભશાનલય 

વક્યુયરયયેલ્લે
સ્ટેળન 

૯ ૭ યેલ્લેસ્ટેળન દાડંીમાફજાય,ભાકેટ,ન્મામભરં્દય, 
ભાડંલી,ચખડી,ગાજયાલાડી,ગણેળનગય,કયુાઈચકડી 

ડબઈફામ
ાવ 

૧
૦ 

૭/
એ 

યેલ્લેસ્ટેળન દાડંીમાફજાય,ભાકેટ,જમયતનખફલ્ડીંગ,મમનુાભીર,ગણેળન
ગય,કયુાઈચકડી 

ડબઈફામ
ાવ 

૧
૧ 

૭/
ફી 

યેલ્લેસ્ટેળન દલાખાના,કઠી,ટાલય,ન્મામભરં્દય,ભાડંલી,ચખડી,ગાજયાલા
ડી,મમનુાભીર 

ડબઈફામ
ાવ 

૧
૨ 

૮ યેલ્લેસ્ટેળન જેર યડ,  ફડાભડી ફાગ,કીતીસ્થબં, ભાકેટ, ન્મામભરં્દય, 
ભાડંલી, ઉભાચાયયસ્તા, કરાદળયનચકડી 

નલકટયીમાશા
ઈટ 

(કરાદળયન) 
૧
૩ 

૯ યેલ્લેસ્ટેળન ટાલય ભાડંલી ઉભા ક્રવયડ વ ૃદંાલન ચકડી ર્યલાય 
ચકડી 

ર્યલાયવ
ભાતાલ 
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૧
૪ 

૯એ યેલ્લેસ્ટેળન ટાલય ન્મામભરં્દય ભાડંલી નુભ કમ્રેક્ષ કરાદળયન 
ર્યલાય 

ર્યલાયવ
ભાતાલ 

૧
૫ 

૯ફી યેલ્લેસ્ટેળન ટાલય ન્મામભરં્દય ભાડંલી આયલેુર્દક નુભકમ્રેક્ષ 
કરાદળયન ર્યલાય ગકુર ભશળેનગય 

લેડનેટયીસ્ટે
નવી 

૧
૬ 

૯ડી યેલ્લેસ્ટેળન કભાટીફાગ પતેગજં અનભતનગય વભાતાલ 

  યેલ્લેસ્ટેળન ભાણેક ાકય સુય ફેકયી વ ૃદંાલન ચકડી ર્યલાય  
૧
૭ 

૧૦ યેલ્લેસ્ટેળન જેરયડ રારફાગ ભાજંરયુ અંરકાય ગામત્રીકૃા જી.આઈ.ડી.
વી 

૧
૮ 

૧૦/
ડી 

યેલ્લેસ્ટેળન ટાલય ન્મામભરં્દય કીતીસ્થબં અલધપાટકવી. ચકડી 
દયફાયચકડી 

સફુદાનગય 

૧
૯ 

૧૧ યેલ્લેસ્ટેળન જેરયડ કીતીસ્થબં ભાજંરયુ નાકા અભયજત ડેયી 
ઓ.એન.જી.વી. ગેટળાકં્ન્તનગયઆઈ.ટી.આઈ 

તયવારી 

૨
૦ 

૧૧/
એ 

યેલ્લેસ્ટેળન જેરયડ કીતીસ્થબં ભાજંરયુ નાકા તરુવીધાભ ચાયયસ્તા 
મનુતિધાભ સળેુન નનલન 

યનલાકય 

૨
૧ 

૧૧/
ફી 

યેલ્લેસ્ટેળન જેરયડ કીતીસ્થબં જમયત્ના ખફલ્ડીંગ ડબઈયડ શજીયા 
ડેયીત્રણયસ્તા આઈ.ટી.આઈ. 

તયવારી 

૨
૨ 

૧૧/
ડી 

યેલ્લેસ્ટેળન ટાલય ન્મામભરં્દય ભાડંલી ચખડી િતાનગય ખબ્રગ્રેડ ડેયી 
ત્રણયસ્તા આઈ.ટી.આઈ. 

તયવારી 

૨
૩ 

૧૨ યેલ્લેસ્ટેળન જેરયડ રારફાગ સળેુન નનલન ભકયયુા ભાણેજા 

૨
૪ 

૧૩ યેલ્લેસ્ટેળન ટાલય ન્મામભરં્દય ભાડંલી રારફાગ સળેુન ભકયયુા ભાણેજા 

૨
૫ 

૧૪ યેલ્લેસ્ટેળન ટાલય ન્મામભરં્દય કીતીસ્થબં ભાજંરયુ નાકા તરુવીધાભ 
સળેુન નનલન ભકયયુા ગામત્રીનગય 

જંામ્બલુા 

૨
૬ 

૧૪/
એ 

યેલ્લેસ્ટેળન ટાલય ન્મામભરં્દય ચખડી િતાનગય ખબ્રગેડ જંામ્બલુા 
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૨
૭ 

૧૫ યેલ્લેસ્ટેળન ટાલયએ.રકાલુયુ શયણીફામા
વ 

૨
૮ 

૧૫
એ 

યેલ્લેસ્ટેળન ટાલય વરાટલાડા  નાગયલાડા ભતુડીઝાા ભાનેકાકય 
વગંભ શયણી નલરેજ ગલ્ડનચકડી 

શયણીફામા
વ 

૨
૯ 

૧૫
ફી 

યેલ્લેસ્ટેળન ટાલય ન્મામભરં્દય પતેયુા વગંભ ભાનેકાકય શયની નલરેજ 
ગલ્ડનચકડી 

શયણીફામા
વ 

૩
૦ 

૧૬ યેલ્લેસ્ટેળન જેરયડ રારફાગ ભાજંરયુ નાકા તરુવીધાભ ભાફૃનતધાભ 
સળેુન નનલન લેકંુઠધાભ,ખડરધભ 

યાધાયીસ્ટેન
વ 

૩
૧ 

૧૭ યેલ્લેસ્ટેળન ટાલય,ભાડં્લી,ચખદંી,ડેયી,સવેુન,નલીન ભકયયુાગા
ભ 

૩
૨ 

૧૭
અ 

યેલ્લેસ્ટેળન ટાલય,ભાડં્લી,ચખદંી,િતાનગયબ્રીજ,ડેયી,સવેુન,નલીન,
એમયપવયગેટ,વયવલતીટઉંનળ 

લૈકંુઠધાભ 
વભાજ 

 
૩
૩ 

૧૮ યેલ્લેસ્ટેળન કભાટીફાગ,પતેગજં,નનજામ્યુ,ડીરતવ,અખબરાળાચાયયાસ્ત,
ચાનક્યયુી 

વભા 

૩
૪ 

૧૮
અ 

યેલ્લેસ્ટેળન કભાટીફાગ,પતેગજં,સ્ટઓપીવ,નનઝાભઆુ ડીરતવ, 

ભશવેાણા નગય વકયર, વતંળી નગય, વભા ગાભ 

 

વભા 

૩
૫ 

૧૯ યેલ્લેસ્ટેળન કભાટીફાગ,પતેગજં,સ્ટઓપીવ,નનઝાભઆુ ડીરતવ, 

ભશવેાણા નગય વકયર,વેનનક છત્રારમ 
છાની 

૩
૬ 

૧૯
અ 

યેલ્લેસ્ટેળન ડંયાબ્રીજ નલમાડય, 
ગરુાફન ફગીચ, ગણેળ ચકડી 

િમાગટેનાભેં
ટ 

૩
૭ 

૧૯
ફી 

યેલ્લેસ્ટેળન ડંયાબ્રીજનલમાડય, 
ગરુાફન ફગીચ, ગણેળ ચકડી 

અરકંાયટેના
ભેંટ 

૩
૮ 

૨૦ યેલ્લેસ્ટેળન ટાલયન્મામભરં્દયભાડં્લીચખડંીિતાનગય,દંતેશ્વય,ભારુતી
ધાભ 

િતાનગય 
(દંતેશ્વય) 

૩
૯ 

૨૦
અ 

યેલ્લેસ્ટેળન જેરયડ,કીતીસ્તમ્બ,શાજીયા,દંતેશ્વય,ભારુતીધાભવવાઈટી િતાનગય 
(દંતેશ્વય)  
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૪
૦ 

૨૦
ફી 

યેલ્લેસ્ટેળન ટાલય,ભાડં્લી,શાજીયા િતાનગય
યેલ્લેસ્ટેળન 

૪
૧ 

૨૧ યેલ્લેસ્ટેળન ટાલય,ભાડં્લી,શાજીયા યાભેશ્વય 
(વડુાનાભકા

ન) 
૪
૨ 

૨૨ યેલ્લેસ્ટેળન યેવકવય,ફડય વકયર, ભનીળા ચતડી, અતળય ચક, કરારી 
પાટંક, અટ્રાદયા, બીર ગાભ 

ફીર 
(અનદં) 

૪
૩ 

૨૩ યેલ્લેસ્ટેળન યેવકવય,ફડય વકયર, ર્દલારીયુ, યાભેશ્વય ેટ્રર મ્ બામરી 
(લાવના) 

૪
૪ 

૨૩
અ 

યેલ્લેસ્ટેળન યેવકવય,ફડય વકયર, ર્દલારીયુ, બામરી 
(લાવના) 

૪
૫ 

૨૩
ફી 

યેલ્લેસ્ટેળન યેવકવય,ફડય વકયર, શયી નગય બામરી 
(લાવના) 

૪
૬ 

૨૩
ડી 

યેલ્લેસ્ટેળન યેવકવય,ફડય વકયર, ભલ્શાય ઇંટ, ભેયીર્ડમન શક્સ્ટર ન્ય ૂકટય 

૪
૭ 

૨૪ યેલ્લેસ્ટેળન યેવકવય,ઇરયાાકય,વમ્તા,અતળયઅાટૌયભેંટ  

રક્ષભીયુા 
(અતળય 

અાટૌયભેંટ) 
૪
૮ 

૨૫ યેલ્લેસ્ટેળન યેવકવય,ગેંડાવકયર, ગલાય, ચંલટી ચંલટી 

૪
૯ 

૨૫
અ 

યેલ્લેસ્ટેળન યેવકવય,ઇરયાાકય,ગગંાજમનુાવવાઈટી,વશમગ,ચંલટી નયભદેશ્વયના
ગય 

૫
૦ 

૨૫
ફી 

યેલ્લેસ્ટેળન ડંયાબ્રીજ,છાનીજગતનાકા,ફુલ્લાયીાનીનીટાકંી,ચંલટી, 
ઉંડેયા વકયર 

કમરી 

૫
૧ 

૨૬ યેલ્લેસ્ટેળન યેવકવય,ફડય વકયર, ભનીળા ચકડી, મકુ્તત નગય, વન 
પાભાય 

તાડંરજા(વ
નપાભાય) 

૫
૨ 

૨૭ યેલ્લેસ્ટેળન યેવકવય,નટુબાઇવકયર,આઇન.તવ,શયીનગય,ગત્રી,અપ્મ્ફકા
નગય 

ગકુરનાગય 
(ગત્રી) 
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૫
૩ 

૨૭
અ 

યેલ્લેસ્ટેળન યેવકવય,ફડયવકયર,,શયીનગય,ગત્રી વેલાવી 

૫
૪ 

૨૭
ફી 

યેલ્લેસ્ટેળન યેવકવય,ફડયવકયર,,શયીનગય,ગત્રી યાનીમતફા 

૫
૫ 

૨૮ યેલ્લેસ્ટેળન યેવકવય,ઇરયાાકય,સબુાંયુ,શાઇટેંળનયડ,વમ્તારીવચ
કી 

ફારીજીનગ
ય 

૫
૬ 

૨૮
અ 

યેલ્લેસ્ટેળન યેવકવય,ઇરયાાકય,આત્મ્જ્મતીઆશ્રભ,સબુાંયુાસ્ટઓપી
વ,વમ્તારીવચકી 

ફારીજીનગ
ય 

૫
૭ 

૨૯ યેલ્લેસ્ટેળન યેવકવય,આઇન.તવ,શયીનગય,ગકુરાટીપ્રટ જરાયાભનગ
ય 

૫
૮ 

૩૦ યેલ્લેસ્ટેળન યેવકવય,ઇરયાાકય,અતળયઅાટૌયભેંટ,નાયામનગાડૌયન રક્ષભીયુા 
(યાનીમતફા

) 
૫
૯ 

૩૧ યેલ્લેસ્ટેળન યેવકવય,ગેન્ડાવકયર,ગલાય,ફાનુીદગાયશ,ફાજલા ફાજલા  
(કયર્ડમા) 

૬
૦ 

૩૧
અ 

યેલ્લેસ્ટેળન ડંયાબ્રીજ,નલમાડય,છાનીજગત્નાકા,બાતજુીનગય,જે. અવ. 
અપ. વી. ગેટ૨ 

ફાજલા 
(યેલ્લેસ્ટેળન) 

 

રયતળષ્ટ ૩ ય .આય.ડી.ી.એપ.આઇ.ની  ર્ીંગની ગ ઇડર ઇન્વ  
     (અફકન એન્ડ યીજ નર ડેલરોભેન્ટ પર ાંવ પોમ કરેળન એન્ડ ઇમ્પરીભેન્ટેળન)  
 
 
 જભીનન લયાળ ાકીંગનુ ંધયણ ટીપ્ણી 
૧ વાભાજીક,વાસં્કૃનતક સનુલધાઓ 

વાલયજનનકવબાખડં 
ભનયંજન તરફ 

ાકીંગનુ ંધયણ @૩.૦ECS/100 sqm. 

ાકીંગનુ ંધયણ @2.૦ECS/100 sqm 

પરય અર્યમા 

 
- 
 

 વબાગશુ,વગંીત,નતૃ્મ અને નાટક  
 

ાકીંગનુ ંધયણ @2.૦ECS/100 sqm 
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કેન્ર,/ ધ્માન કેન્ર,આધ્માર્જત્ભક 
જેલી વાસં્કૃનતક િવનૃત્તઓ 

 
પરય અર્યમા 

 આંતયયાષ્ટીમ વભંેરન કેન્ર ાકીંગનુ ંધયણ @2.૦ECS/100 sqm  
 વદૃ્ધાશ્રભ/ ળાર્યયીક,ભાનવીક 

નલકરાગં વબંાકેન્ર,કામયકાયી 
ભર્શરાઓ/ ફુૃ, છાત્રારમ/ 
ખુ્ત નળક્ષણકેન્ર/ 
અનાથારમ/ફાગશૃ,યાત્રી 
નલશ્રાભગશૃ 

ાકીંગનુ ં ધયણ @૧.૮.૦ECS/100 sqm 
િનત પરય અર્યમા 

- 

૨ યશણેાકં   
 પ્રટેડ શાઉનવિંગ ૩૦૦ચ.ભી.થી લધનુા પ્રટભા ં ખફલ્ડઅ 

એર્યમા દય ૧૦૦ ચ.ભી. ભાટેના ફે 
વભકક્ષ પ્રટની જગ્મા ૨૦૫ થી ૩૦૦ 
ચ.ભી. 

- 
 

 યશણેાકં જુથ આલાવ ૨.0 ECS/ ૧૦૦ ચ.ભી. ખફલ્ટઅ એર્યમા - 
 તરસ્ટય કટય  શાઉનવિંગ ૨.0 ECS/ ૧૦૦ ચ.ભી. ખફલ્ટઅ એર્યમા - 
 છાત્રારમ/ગેસ્ટશાઉવ/રજીંગ 

ફડીંગ શાઉવ/ ધભયળાા 
૨.0 ECS/ ૧૦૦ ચ.ભી. ખફલ્ટઅ એર્યમા - 

૩. વ્માાયીક કેન્ર   
 કન્લીનીમન્વ ળનિંગ 

વેન્ટય/સ્થાનનક ળનિંગ 
વેન્ટય/સ્થાનનક કક્ષાના વ્માાયી 
કેન્ર 

૨.0 ECS/ ૧૦૦ ચ.ભી. પરયન એર્યમા  

 વેલાકેર ૨.0 ECS/ ૧૦૦ ચ.ભી. પરય એર્યમા - 
 કમ્યનુનટી વેન્ટય/ખફન-લળંીમ 

વ્માાયી કેન્ર 
૩.0 ECS/ ૧૦૦ ચ.ભી. પરય એર્યમા - 

 જીલ્રા કેન્ર/ ઉળશયે વ્માાયી 
નલસ્તાય 

 - 



81 
 

 

 કભનળિમર પ્રટ, છૂટ્ટક 
અનેવ્માલવાનમક ભેટ્રખરટન 
ળશયેીકેન્ર 

૩.0 ECS/ ૧૦૦ ચ.ભી. પરય એર્યમા - 

 શટેર ૩.0 ECS/ ૧૦૦ ચ.ભી. પરય એર્યમા - 
 વનલિવ એાટયભેન્ટ ૩.0 ECS/ ૧૦૦ ચ.ભી. પરય એર્યમા - 
  યેલ્લે/એભ.આય.ટીએવઅને 

આમએવફીટી વાથે લાખણજમ 
ઘટક વર્શત કઇ અન્મ વ્માાર્યક 
કેન્ર 

૩.0 ECS/ ૧૦૦ ચ.ભી. પરય એર્યમા - 

 વકુંખરત નયૂ(બાડા) કમ્પ્રેક્ષ/ 
જથ્થાફધં વ્માાર્યક કેન્ર 

૩.0 ECS/ ૧૦૦ ચ.ભી. પરય એર્યમા - 

૪ અદ્યખગક    
 ઔદ્યખગક પ્રટ ૫૦ 

ચ.ભી.એર્યમા સધુી 
૨0 ECS/ ૧૦૦ ચ.ભી. પરય એર્યમા - 

 ઔદ્યખગક પ્રટ ૫૧ ચ.ભી. થી 
૪૦૦ ચ.ભી.સધુી 

૨0 ECS/ ૧૦૦ ચ.ભી. પરય એર્યમા - 

 ઔદ્યખગક પ્રટ ૪૦૧ ચ.ભી. થી 
લધ ુ

૨0 ECS/ ૧૦૦ ચ.ભી. પરય એર્યમા - 

૫ જાશયે – અધય જાશયે ૧.૮ECS/ ૧૦૦ ચ.ભી. પરય એર્યમા - 
 વકંખરત કચેયી વકુંર ૧.૮ECS/ ૧૦૦ ચ.ભી. પરય એર્યમા - 
 જીલ્રા ન્મામારમ ૧.૮ECS/ ૧૦૦ ચ.ભી. પરય એર્યમા - 
 લડી ષ્ટઓપીવ/ નલતયણ લગય 

મખુ્મ કચેયી/ લશીલટી કચેયી 
૧.૩૩ ECS/ ૧૦૦ ચ.ભી. પરય એર્યમા - 

 ભનયંજન ઉદ્યાન ૩ECS/ ૧૦૦ ચ.ભી. પરય એર્યમા - 
  I S B T  /  ભેટ્ર ૨ECS/ ૧૦૦ ચ.ભી. પરય એર્યમા - 
 શક્સ્ટર ૨ECS/ ૧૦૦ ચ.ભી. પરય એર્યમા - 
 શ ુદલાખાના ૧.૩૩ ECS/ ૧૦૦ ચ.ભી. પરય એર્યમા - 
 શખુચર્કત્વારમ ૧.૩૩ ECS/ ૧૦૦ ચ.ભી. પરય એર્યમા - 
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 નનવિંગ અને ેયા ભેર્ડકર વસં્થા ૨. ECS/ ૧૦૦ ચ.ભી. પરય એર્યમા - 
 તફીફી કરેજ  ભેડીકર કાઉક્ન્વર ઓપ ઈન્ડીમા/ 

યેગ્યરેુટયી ફડયના ધયણ મજૂફ 
- 

૬. નભશ્ર જભીન ન ઉમગ ર્યવયની અંદય  ૨.૦૦ ECS/ ૧૦૦ ચ.ભી. 
ખફલ્ટઅ એર્યમા ય ાકીંગ ફુૃ ાડવુ ં
જફૃયી છે. 

 

URDPFI ભાગયદનળિકા લલ્યભુ ૨૦૧૪ 
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રયતળષ્ટ ૪ I R C Code SP -૧૨-૧૯૮૮  
જુદી જુદી જભીનના ઉમગ ભાટે ઈચ્છનીમ ાકીંગની જગ્મ ના ધયણ- 

અન.ુન ં જભીનન ઉમગ ાકીંગની જગ્માનુ ંધયણ 

૧ યશણેાકં - 
 અરગ, અધય અરગ, કં્તતધય   
 પ્રટ એર્યમા ૧૦૧ થી ૨૦૦ ચ.ભી. કઇ ખાનગી અથલા વામદુાનમક ાકીંગ જગ્મા 

જફૃયી છે. 
 પ્રટ એર્યમા ૨૦૧ થી ૩૦૦ ચ.ભી. વામદુાનમક ાકીંગની જફૃયીમાત છે. 
 પ્રટ એર્યમા ૩૦૧ થી ૫૦૦ ચ.ભી. ખલુ્રા ક્ષેત્રન ઓછાભા ં ઓછ ત્રીજ બાગ 

ાકીંગ ભાટે નક્કી કયલ જઇએ. 
 પ્રટ એર્યમા ૫૦૧ થી ૧૦૦૦ ચ.ભી. ખલુ્રા ક્ષેત્રન ઓછાભા ં ઓછ ચથ બાગ 

ાકીંગ ભાટે નક્કીકયલ જઇએ 
 પ્રટ એર્યમા ૧૦૦૦ થી લધ ુ ખલુ્રા ક્ષેત્રન ઓછા ભા ં ઓછ છઠ્ઠ બાગ 

ાકીંગ ભાટે નક્કી કયલ જઇએ. 
 પરેટસૌ ફે પરેટ્વ ભાટે એક જગ્માએ ઓછાભા ંઓછ ં

૫૦ થી ૯૦ અથલા લધ ુએક પરય ભાટે. 
 નલનળષ્ટ, લધ ુર્કિંભત ધયાલતા 

એર્યમાભા ં
દયેક ફે પરેટવ એક પરય એર્યમા ભાટે ૧૦૦ 
ચ.ભી. થી ૧૫૦ ચ.ભી.એર્યમા. 

 ફહુભાી ખફલ્ડીંગ / ગુ શાઉનવિંગ 
દ્ધનત ભાટે 

કરકત્તા કે મુફંઇ નવલામના ળશયેભા ં જમા 
ભાગં લધ ુશમ ત્મા ંદય ચાય પરટેવ ભાટે એક 
જગ્મા. 

૨. કામાયરમ / ઓપીવ દયેક ૧૦૦ ચ.ભી.૭૨ ચ.ભી.પરય એર્યમા 
૩. ઔદ્યખગક ર્યવય િાયંખબક પછેટક્ષેત્રના ૨૦૦ ચ.ભી.સધુી એક 

જગ્મા દયેક અનગુાભી ૨૦૦ ચ.ભી. અથલા 
તેના અણૂાકં ભાટે એક જગ્માના આધાયે  
લધાયે જગ્મા 

૪. દુકાન / ફજાય દયેક ૮૦ ચ.ભી. પરય એર્યમા ભાટે એક 
જગ્મા 
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૫. યેસ્ટયન્ટસૌ દયેક ૨૦ ફેઠક ભાટે એક જગ્મા 
૬. નથમેટય અને નવનેભાઘય દયેક ૨૦ ફેઠક ભાટે એક જગ્મા 
૭. શટેર / ભટલ્વ  

૧.૫ અને ૪  તાયીકા શટેર 

૨ ૩ તાયીકા શટેર 
૩.૨ તાયીકા શટેલ્વ 

૪. ભટેલ્સૌ 

 

દયેક ૪ ગેસ્ટફૃભ ભાટે ૧ જગ્મા 
દયેક  ૮ ગેસ્ટફૃભ ભાટે ૧ જગ્મા 
દયેક ૧૦ ગેસ્ટફૃભ ભાટે ૧ જગ્મા 
દયેક  ગેસ્ટફૃભ ભાટે ૧ જગ્મા 

૮. શક્સ્ટર દયેક ૧૦ ફેડ ભાટે એક જગ્મા 
(I R C –SP-12, 1988) 

ઉયકત ધયણ રાગ પ્ડતી લખત ે જમાયે વ્મક્તતગત ાકીંગની જફૃય શમ ત્માયે કાય ાકીંગ ની 

જફૃયીમાત ૩ ભી.x ૬ ચ.ભી. અને વમદુાનમક ાકીંગની કલ્ના કયલાભા ંઆલે ત્માયે ૨.૫ x ૫.ભી. 

તયીકે ગણી ળકામ. દ્વી ચક્રી લાશન ભાટે ૦.૮ ભી. X  2.5 ચ.ભી.ના સ્ટર ઈચ્છનીમ છે. 
 

રયતળષ્ટ ૫: ટી.વી.ી.ઓ. ગ ઇડર ઇન્વ(ટ ઉન એન્ડ ર્ાંટ્રી પર તનિંગ ઓગેન ઇઝેળન)   

TCPO ના ધયણ મજુફ ાકીંગની ભાગયદનળિકા :- 

ભાસ્ટય પ્રાન / ડેવ્શરેભેન્ટ પ્રાનભા ંઆલેરા ધાયા ધયણ મજુફ નીચ ે મજુફના જુદા જુદા 

િકાયના નલકાવ ભાટે ાકીંગની જગ્મા યુી  ાડલાભા ંઆલળે. સ્થાનનક લાશન, ભાખરક, વામરૂ્શક 

ર્યલશન અને ાકીંગની જફૃયીમાતન ેઆધાયે જુદા જુદા ઉમગ ઝન /િવનૃત્તઓ ભાટેના ાકીંમ 

ભાટેના ાકીંગના ધયણ નક્કી કયલા ભાટે નીચેના કષ્ટકન વદંબય આલાભા ં આલી ળકે છે. 

નલકાવ મજનાભા ંECS નુ ંપકત એકજ મલૂ્મ અને કઇ શ્રેખણન ઉલ્રેખ કયલ જઇએ. તે સચુલેર 

શ્રેખણભા ંઆલવુ ંજઇએ. અભે જફૃયીમાતના આધાયે અનગુાભીમજના ફદરી ળકામ છે. 

અન.ુ ઉમગ / લયામેર જગ્મા વભકક્ષ કાય જગ્મા 
(ECS)િનત ૧૦૦ ચ.ભી. 
પરય જગ્માના 

૦૧. યશણેાકં 

ગ્રુ શાઉનવિંગ પ્રટેડ શાઉનવિંગ (૨૫૦ ચ.ભી.થી લધાયાના 
 ૦-૫૦ – ૧.૫૦ 
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પ્રટ) અને નભશ્ર ઉમગ. 
૦૨. વ્માલવાનમક  

૧. જથાફધં વ્માાય અન ે નયૂ વકુંર ( ચઢાલલા અન ે
ઉતાયલાના ાકીંગ વર્શત. 
૨. ળશયે, જીલ્રાનુ ંકેન્ર, શટેર, નવનેભા અને અન્મ 

૩. કમ્યનુનટી વેન્ટય, રકર ળનિંગ વેન્ટય, કન્લીનીમન્વ 
ળનિંગ વેન્ટય 

 

૧.૫૦  -  ૨.૫૦ 

 
 

૧ .૦૦  - ૨ .૦૦ 

૦-૫૦  - ૧. ૫૦ 

 
૦૩ જાશયે અને અધય જાશયે સનુલધા 

૧.નનવિંગ શભ,શક્સ્ટર(ફીન વયકાયી વાભાજીક અને 
વાસં્કૃનતક અને અન્મ વસં્થાઓ,વયકાયી અન ે અધય વયકાયી 
કચેયીઓ. 
૨. ળાાઓ, કરેજ, યનુનલનવિટી અને વયકાયી શક્સ્ટર 

 
 

૦ -૫૦  - ૧. ૫૦ 

 

૦ .૨૫  - ૦. ૭૫ 

૦૪ ઓદ્યખગક  

નનમ્ન કક્ષાના અને વનલિવ ઉદ્યગ, પરેટેડ ગ્રુ ઉદ્યગ, 
વ્માક ઉદ્યગ. 

 
 

૦. ૫૦  - ૧. ૦૦ 

(TCPO Guide line) 

નોંધ :- ૧.  કાય ાકીંગની જગ્માઓના શતે ુભાટે જગ્માના ધયણ નીચે મજુફના યશળેે. 

૧. ખલુ્રા ાકીંગ ભાટે ૧૮.૦૦ ચ.ભી. િનત કાય વભકક્ષ લાશન ભાટે જગ્મા 

૨. બોંમતીમાના ાકીંગ ભાટે ૨૩.૦૦ ચ.ભી. કાય વભકક્ષ લાશન ભાટે જગ્મા 

૩. બમયાનાાકીંગભાટે૨૮.૦૦ચ.ભી. િનત વભકક્ષ કાય જગ્મા બોંમતીમા અથલા બોંમયાની 

જગ્મા અક્સ્તત્લભા ં છે. તેના ઉય િદાન કયી ળકામ.જીલ્રા કેન્ર અન ે વામદુાનમક કેન્ર જેલા 

વગંઠીત કેન્રના ર્કસ્વાભા ં કીંગની  ઉયકત ભાગંને શોંચી લલા લધાયાની ભગૂબય જગ્મા 

(બોંમયા ઉયાતં) નમાઝા અથલા દમાત્રીઓની ખલુ્રી જગ્મા ણ ાછની જગ્માભા ં િદાન 

કયી ળકામ. 
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રયતળષ્ટ ૬ : જનિ નો  ર્ીંગ જરૂયીમ િનો અચબપ્ર મ 

 

૧.    નાભ :        .ઉભય : 

૨.    વંકયની નલગત :      જાનત / ફુૃ / સ્ત્રી 

૩.    વ્મલવામ : નકયી, વ્માાય, નલદ્યાનથિ, ગરૃ્શણી, અન્મ 

૪.    કાભન વભમ :                  થી  

૫.   ર્યલાયના વભ્મ : 

૬.   તભાયા ઘયે ૧૮ લયથી ઓછી ઉંભયના કેટરા ફાક  છે ? 

૭.  તભાયા ઘયનુ ંકદ : 

1 BHK,           2 BHK              3 BHk  તેનાથી લધાયે 

૮.   ઘયની કુર ભાવીક આલક : 

     ફૃ.૫,૦૦૦ થી ૧૦,૦૦૦         

     ફૃ.૨૦,૦૦૦/-થી ૩૦,૦૦૦        

     તેનાથી લધાયે : 

૯.   ભાખરકીના લાશનની વખં્મા : 

     દ્ધિચક્રી               ચાય ૈડાલાા    વામકર 

૧૦. ર્દલવ દયમ્માન લાશન દીઠ વયેયાળ મવુાપયી અંતય : 

૧૧. શુ ંતભાયા ઘય અને કામયસ્થ જમાભા ંાકીંગની યુતી જગ્મ છે ? 

     યશણેાકં : શા   / ના          કામયસ્થ :     શા      / ના 

૧૨.શુ ંતભે ખફુ મશુ્કેરી લગય ાકય કયલા ભાટેની જગ્મા ળધી ળક છ ? 

યશણેાકં ાર્કિંગ ઝન શા . ના . કમાયેક 

ખફન યશલેાવી ાકીંગ ઝન .  .  .  

યસ્તા ય નન:શલુ્ક .  .  .  

ે એન્ડ ાકય .  .  .  

જ ના શમ ત આ વભસ્માઓ કમા વભમે થામ છે તે કૃા કયી રાગ ુડરેા ફધા ફક્ષને 

નનળાન કય 
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૧૩. 
  
 

વલાયે ફયે વાજંે યાત્રે 

નનમનભત ર્દલવ     

વપ્તાશના અંત ે     

૧૪.   તભે ચાલ ુયસ્તા યના ાકીંગની ક્સ્થનતથી ખળુ છ?    શા                   ના 

૧૫.  નીચેની માદી િભાણ ેતભે જમાયે લાશન ાકીંગની જગ્મા વદં કય છ ત્માયે તભાયી  

       દૃષ્ષ્ટએ અગત્મતા.અગત્મતા.( વદંગીની અગ્રીભતાની દૃષ્ષ્ટએ ક્રભાકં ૧ ભા ંવોથી ઉચ્ચ  

 િાનથભકતા, અને ૪ વોથી નનમ્ન ક્રભાકં દયેક વદંગીની દૃષ્ષ્ટએ..દયેક એક લખતજ  

 શલ જઇએ. 

 વદંગી                         વગલડતા                        ર્કિંભત 

 વરાભનત/ જલાફદાયી                 

૧૬. તભાય મવુાપયીન િાથનભક ભડ જેલી કે ગ્રવયી ની ખયીદી ભાટે 

 વામકર          કાય          ટવૂ્શીરય            જાશયે ટ્રાક્ન્વટ      ચારતા 

૧૭. જ ાકીંગના દય તભાયી ાવેથી લસરુ રેલાના શમત તભે ખાનગી લાશન વદં  

         કયળ. 

૧૮. જ શા શમ ત કમા રલેર સધુી ાકીંગના દય એક કરાક િભાણ ે ના કેટરા ચાર્જ  

 ૩ ફૃ.                ૫ ફૃ.                       ૧૦ફૃ. 

૧૯. ાકીંગ દયભા ંઘટાડ કયલાની જફૃય ? શા      / ના 

૨૦. તભે ાકીંગના દયે ાકય કયલા તૈમાય છ જ તભને ાકીંગની જગ્માની ભત 

 શા           /ના 

૨૧    ાકીંગ વેલાના ચાલ ુદયએ ે કયલા તૈમાય છ/ જાલણી (િાનથભકતા, અને ૪ વોથી   

       નનમ્ન ક્રભાકં દૃષ્ષ્ટએ વદંગીની દૃષ્ષ્ટએ દયેક નફંય એક લખતજ શલ જઇએ. 
 

કઇ લધાયાની આલકન ઉમગ ાકીંગની વેલાભા ંથમેર શમ ત  

કઇ લધાયાની આલક બ્રીક ટ્રાન્વટયને સધુાયલાભા ંલયામી   

૨૨.  તભે નલટકવ/નલનામક ભા ંમવુાપયી કયેર છે. શા      / ના 
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૨૩.  જ ના શમ ત કમા કાયણ છે જેનાથી તભે બ્રીક ટ્રાન્વટયને ળાભાટે વદં કયતા 

     ફૃટની  ફવની અિાપ્મતા  

     ફવ િાપ્મ ણ તેના વભમની અજ્ઞાનતા ફૃટની, ગીચતાની, લધ ુડતી ગીચતા 

     જફૃયી નથી. 

૨૪  જ બ્રીક ટ્રાન્વટયની મગ્મ વલીવ શમ ત તભે વદં કયળ   શા / ના. 
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રયતળષ્ટ ૭ : ી.આય.ઓ.-૪૪૪/૧૯-૨૦ અંિગકિ આલેર લ ાંધ  સ ચનોની ભ રશિી 
અ.નાં. લ ાંધ  સ ચન યીભ ર્કવ 

 ટેર ર્લ્ેળ જમાંતિબ ઇ ધ્લ ય  આલેર લ ાંધ  સ ચન   

૧. ળશયેના દયેક ાકીંગ એયીમાભા ંવ્શીકર વ્મલક્સ્થત ાકય 
થામ તેલી યીતે યડ રેલર વ્મલક્સ્થત કય અને ાકીંગ 
એયીમાભા ંઆલતી લયવાદી ચેનર કે તટેુરા ગટયના 
ઢાકંણા ભજબતુ નાખંી અને યડ રેલરે યાખ.  

વફંનંધત લડય ભાથંી 
નનમનભત ફૃ ે
કાભગીયી કયલાભા ં
આલે છે. તેભ છતા ં
કઈ પયીમાદ આલે 
ત ત્લયીત નનકાર 
કયલ 

૨. ાકીગ એયીમા તથા ફુટાથ ઉય લેાયી ધ્લાયા મકુલાભા ં
આલતા જાશયેાતના ફડય, સ્ટેચ્ય ુ અને રખડંની આડળ 
તથા ફુટાથ ઉય મકુલાભા ં આલતા લાશન અને 
રટકણીમા દુય કયી ફુટાથ ચારલા ભાટે ખલુ્રા કયાલ 
અને ાકીગ નલસ્તાયભાથંી રખડંની આડળ કામભ ભાટે 
દુય કય. 

એન્ક્રચભેન્ટ યીમલુર 
ળાખા ધ્લાયા 
નનમનભત યીતે આલા 
દફાણ દુય કયલાની 
કામયલાશી થતી શમ 
છે. 

૩. છ ભાવ શરેા લીએભએવએવ અને રીવ ધ્લાયા ળશયેના 
દયેક ચાય યસ્તા ઉય ૫૦-૫૦ ભીટય દફાણ મકુત કયી ન 
ાકીગ જાશયે કયલા ભાટે ઝફેંળ ઉાડી શતી તેને યુી કય 
અને કડક અભર કયી ચાય યસ્તા ઉયની ટ્રાપીક વભસ્મા 
દુય કયાલ. 

VMSS તથા ટ્રાપીક 
રીવ  અન ે
રીવ ધ્લાયા 
કાભગીયી કયલાભા ં
આલે છે. છતા ં
ાકીગ રીવી 
ભજુંય અથે ઘનનષ્ઠ 
ઝફંેળ સ્લફૃે 
કામયલાશી કયલાભા ં
આલળે. વફંનધત 
AMC ધ્લાયા ણ 
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ટેમ્યયી  દફાણ દુય 
કયલાભા ંઆલળે. 

૪. જાશયે ભાગય ઉયના વયકાયી દફાણ, ફુટાથ અને યડ 
ઉય કે ાકીગ નલસ્તાયભા ં મકુલાભા ં આલેરા ફેવલા 
ભાટેના ફાકંડા દુય કયી કામદાન અભર દયેક ભાટે વયખ 
છે. તેનુ ંઉદાશયણ રંુુ ાડ. જાશયે ભાગો ઢય મકુત કય. 
સ્ભાટય  વીટી ભાટે યુત ુ ીલાનુ ં ાણી, વાયી યસ્તા,રાઈટ 
જેલી િાથનભક જફૃયીમાત શરેા યુી કય. 

કોયેળનના નલનલધ 
ખાતાઓ ધ્લાયા 
નનમનભત ફૃ ે
કાભગીયી કયલાભા ં
આલે છે. 

૫. ઓડ-ઈલન ડેટ િભાણેની ાકીગના કડક અભર કયાલી ન 
ાકીગના ર્દલવે લેાયીઓ ધ્લાયા થત ુ ંાકીગ અને 
ફુટાથ ઉય થત ુ ંાકીગ ફધં કયલા ભાટે કામયલાશી કય. 

ટ્રાપીક ળાખા ધ્લાયા 
અભર કયલાની 
કાભગીયી ચાલ ુ છે. 
રીવ ધ્લાયા 
ડ્રનથી ણ 
ભનીટયીંગ  થામ છે. 

૬. 
ચાય દયલાજાભા ંતથા ળશયેભા ંદયેક જગ્માએ એકી-ફેકી 
તાયીખ િભાણે ાકીગન કડક અભર કયાલ અને ટ્રાપીક 
રીવની આંખ આડા કાન કયલાની ધ્ધનત ફધં કયાલ. 

ટ્રાપીક ળાખા ધ્લાયા 
અભર કયલાની 
કાભગીયી ચાલ ુછે. 
રીવ ધ્લાયા 
ડ્રનથી ણ 
ભનીટયીંગ  થામ છે. 

૭. ળશયેી નલસ્તાયની ગરીઓભા ંત્રણ-ચાય ફુટ દુકાન ફશાયન 
ટેફર ફધં કયાલ જેથી આકક્સ્ભક વભમે, પામય કે 
એમ્બ્યરુન્વ ણ વયતાથી જઈ ળકે. 

- 

૮. વીટી ફવ સ્ટેન્ડની આજુફાજુ ૨૫ ભીટય જગ્મા ન ાકીગ 
જાશયે કયી કડક અભર કયાલ દફાણ દુય કયી ફવ સ્ટેન્ડ 
ઉય જ નાગર્યક ઉબા યશ ેઅને વીટી ફવ ણ ફવ સ્ટેન્ડ 
ઉય જ ઉબી યશ ેતેવુ ંઆમજન કયાલ. 

- 

૯. યડ ઉયના વયકાયી દફાણ અને ઈરેકટ્રીક રાઈટના 
થાબંરા દુય કયી યડ ખલુ્રા કયાલી ગેયકામદે થત ુ ં 

- 
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ાકીગ ફધં કયાલ. 
૧૦. ળશયેના દયેક યડનુ ં નવ ુ કાેટ કયતા ં શરેા ં જુન યડ 

ખદીને નવુ ં કય જેથી યડ  રેલર ઉચુ ં ના જામ અન ે
ફુટાથ નીચ ના થામ. શારભા ંઘણી જગ્માએ યડ ફુટાથ 
કે ડીલાઈડય વયખા થઈ જલા રાગ્મ કે જેથી લાશન 
આવાનીથી ફુટાથ ઉય રઈ જઈ ળકામ છે. 

ટેકનીકર  ચકાવણી 
આ વદંબે નલચાયણા 
કયલાભા ંઆલળે. 

 અજીિ આય. ટેર ધ્લ ય  આલેર લ ાંધ  સ ચન  
૧૧. યશણેાકં નલસ્તાય કે જે ભકાન જાશયે યસ્તાની વાઈડ ય 

આલે છે. તેની વાભે ાકીગ થવુ ંના જઈએ એટરે કઈણ 
ના ઘયની વાભે ાકીગ ના આી ળકામ. જેથી ઘયણ ના 
થામ. 

ાકીગ રીવીભા ં
આ ફાફતે કાજી 
યાખલાભા ંઆલળે. 

૧૨. ાકીગ ભાટેની જગ્મા જફૃયી સચુના વાથે નનમત કયેરા યડ 
ય જ ાકીગ કયી ળકામ દયેક યડ ય ગભે ત્મા નશી. 

ાકીગ રીવીભા ં
આ ફાફતે કાજી 
યાખલાભા ંઆલળ ે

૧૩. આજે ણ યા નલસ્તાયભા ંઆડેધડ ાકીંગ થામ છે તે ફધં 
કયાલવુ ં ડે. આ ભાટે રીવ કનભશ્નય વાશફે, લડદયા 
ધ્લાયા ૨૦૧૬ ભા ંનટીપીકેળન ફશાય ડેર છે. યંત ુતેન 
અભર જે તે રીવ સ્ટેળન નલસ્તાય ભાયપત કયાલલાભા ં
આલત નથી. સ્લાબાનલક છે કે ટ્રાપીક ળાખા દયેક 
નલસ્તાયભા ંશચી ન ળકે. 

ટ્રાપીક રીવ ધ્લાયા 
કાભગીયી કયલાભા ં
આલે છે.  

૧૪. દય કરાક િભાણે ાકીગ ચાર્જ યાખલ જફૃયી છે. ધ્માનભા ં
રેલા નલનતંી. 

ાકીગ રીવીભા ં
આ ફાફતન નનણયમ 
રેલાભા ંઆલળે. 

 ચાંદ્રર્ ાંિ આત્ભ ય ભ ન મી ધ્લ ય  આલેર લ ાંધ  સ ચન  
૧૫. 

મ્ય.ુકો. જે ાકીંગ સ્થ જાશયે કયે તે નવલામના તભાભ 
યસ્તા “ન ાકીગ” જાશયે કયલા જઈએ. વવામટીઓના 
આંતર્યક યસ્તા, ળેયી, ગરી કે લવાશત ક્યામં ણ યસ્તા 
ઉય ાકીગ ન થવુ ંજઈએ. 

ાકીગ રીવીભા ં
Paid Parking ના 
સ્થ નક્કી કયલાભા ં
આલળે. વવામટીના 
આંતયીક યસ્તાઓ 
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ય જે વવામટીના 
યશીળ ધ્લાયા ાકીગ 
કયલાભા ં આલે ત 
અત્રેથી આ ફાફત ે
નનણયમ રઈ ળકામ 
નશી. 

૧૬. ાકીગ સ્થ જફૃય કયતા ંઓછા ંછે. યસ્તા ઉય જ્મા ંણ 
જગ્મા ઉરબ્ધ શમ ત્મા ં લધભુા ં લધ ુ ફ્રી ાકીગ પ્રેવ 
ફનાલલા.ં જેથી ત્મા ં લાશન ાકય કયી નાગર્યક જ્બ્રક 
ટ્રાન્વટયન લધ ુઉમગ કયી ળકે. 

ાકીગ રીવીભા ં
નનણયમ રઈ નીનત 
નકકી કયલાભા ં
આલળે. 

૧૭. લાશન લેય રેલાભા ંઆલે જ છે. તેથી ઓછાભા ંઓછ ંિથભ 
એક કરાક ત ાકીગ ભપત શવુ ં જઈએ. ત્માય છીના 
વભમ ભાટે યલડે તેલી પી ભટા ાકીગ પ્રેવભા ં રેલી 
જઈએ.  

ખાનગી ભટા 
ભલ્ટીપ્રેક્ષભા ં કે 
કભયળીમર નભરકત 
ભાટે યાખેર છે. યંત ુ
યસ્તા યના 
ાકીંગભા ં ભીનીભભ 
ચાજીવ નકકી 
કયલાભા ંઆલળે.  

૧૮. ઓછી જગ્માએ ેઈડ ાકીગભા ં આલકની વયખાભણીએ 
લશીલટી ખચય લધી જામ તેથી ત્મા ંફ્રી ાકીગ વાફૃ. ાકીગ 
પી રેલામ ત લાશનને નકુળાન અને ચયી અંગેની 
જલાફદાયી ણ લધે. 

ગ્રાશ યાખલાાત્ર 
નથી. ાકીગ 
રીવીભા ં નનણયમ  
રઈ નીનત નક્કી 
કયલાભા ંઆલળે. 

૧૯. નનમતથી લધ ુ ાકીગ પી રેલાભા ં ન આલે તે ભાટે 
કમ્પ્યટુયયાઇઝ ખફખરિંગ નવસ્ટભ ઈચ્છનીમ છે.  

કમ્પ્યટુયાઇઝ 
ફીરીંગ વીસ્ટભ 
અભર થામ ત ે
ફાફતને ધ્માન ે
રેલાભા ંઆલે.  
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૨૦. લાશન ખયીદનાય ભાટે આલક, યશઠેાણ અને કાભના સ્થે 
ાકીગની ઉરબ્ધતા તથા લાશનની જફૃયીમાત જેલા 
ભાદંડ નક્કી કયલાથી લાશનની વખં્મા ય અંકુળ યશળેે. 

આ ફાફતે નનણયમ 
અત્રેથી રઈ ળકામ 
તેભ નથી. 

૨૧. જ્બ્રક ટ્રાન્વટયની સનુલધા ળશયેના તભાભ મખુ્મ સ્થએ 
જલા આલલા વલાયે ૫.૦૦ કરાકથી યાત્રે ૧૦.૦૦ કરાક 
સધુી દય અડધા કરાકે ભે જ તે સનુનનશ્વત થલા સચુન છે. 
(“ાકીગ કામયનીનત-એનિર ૨૦૧૯” દસ્તાલેજના 
“નનષ્કય”ના અ.ન.ં૮ વામરુ્શક ર્યલશન સનુલધાઓની 
ગેયશાજયી નાગર્યકને પયર્જજમાત યીતે વ્મક્તતગત 
ર્યલશનન ઉમગ કયલા ભજબયુ કયે છે. 

.શારભા ં સ્લખણિભ ફવ 
વેલા તેભજ જ્બ્રક 
ટ્રાન્વટય  વીસ્ટભ 
અભરી છે. તથા 
આજુફાજુના   
નલસ્તાય વશ તેન ે
આલયી રઈને ફવ 
વેલાન નલસ્તાય 
અભરી છે. 

૨૨. કમ્પ્રેક્ષભા ં ાકીગની નનમત જગ્માઓ ઉય 
ફાધંકાભ/દફાણ શલાન ેરીધે કમ્પ્રેક્ષના યશીળ, ધધંાના 
ભાખરક, કાભદાય,ગ્રાશક,મરુાકાતીઓ નલ.યસ્તા ઉય 
ાકીગ કયે છે.(કભનળિમર વસં્થાઓભા ંGDCR ના નનમભનુ ં
યેુરંુુ ારન થતુ ં નથી.) કમ્પ્રેક્ષભા ાકીગની જગ્મા 
ખલુ્રી શમ તે સનુનનશ્વત થલા સચુન છે. 

GDCR ના નનમભ નુ ં
ાકીગ ખલુ્લ ુ
યાખલાભા ં આલે છે. 
તેભ છતા ં ઝફંેળ 
સ્લફૃે પયીમાદ 
ભળ્મેથી આલા 
ાકીંગને દફાણ 
મકુત કયી ખલુ્રા 
કયાલલાભા ંઆલે છે. 

૨૩. નલદ્યાથીઓ, લારીઓ, સ્કુર ફવ ચારક, મરુાકાતીઓ 
નલ.રાયા યસ્તા ઉય ાકીગ કયલાથી ટ્રાર્પક જાભ થામા છે. 
તેઓ ળાા/કખચિંગ કરાવની ખાનગી જગ્માભા ં જ તેભના ં
લાશન ાકય કયે તેવુ ંસનુનનશ્વત થલા સચુન છે. ાકીગના 
નનમભ વોને રાગ ુડે. 

રીવ ખાતા વાથ ે
વકંરન કયી આ 
વદંબે જાશયેનામુ ં
ફશાય ાડી અભર 
કયલાભા ંઆલળે.  

૨૪. ધાનભિક સ્થએ આલતા રક યસ્તા ઉય ાકીગ કયે છે. 
(“ાકીગ કામયનીતી-એનિર ૨૦૧૯” દસ્તાલેજના 
“નનષ્કય”ના અ.ન.ં૫. “ધાનભિક સ્થ અને વયકાયી 

ટ્રાપીક રીવ વાથ ે
આ વદંબે વકંરન 
કયી કામયલાશી  



94 
 

 

ઈભાયતભા ં નનમભનનિં ઉલ્રઘંન થામ છે.”) યસ્તા ઉય 
ાકીગ ન થામ તે સનુનનશ્વત કયવુ ંજઈએ. 

કયલાભા ંઆલળે.  

૨૫. કુટાથ ઉય લાશન ાકીગ, ાથાયા, રાયીઓ, કેફીન, 
ફેનય, ધભય સ્થાન અને એલા ંઅનેક ખાનગી અન ેવયકાયી 
ફાધંકાભ શમ છે. નાગયીક કુટાથ ય ચારી ળકે તેભ જ 
ન શઇ લર્કિંગ ર્ડસ્ટન્ટે જલા ણ ના છટકે ખાનગી લાશન 
લાયે છે. કેટરાક ત યસ્તા ય ચારે છે. જે લાશન 
નડે,અકસ્ભાત/ભતનુ ં કાયણ ણ ફને છે. દમાત્રીઓની 
સનુલધા અને સયુખક્ષત દમાત્રા ભાટે દફાણ યર્શત ફુટાથ 
સનુનનશ્વત થલા સચુન છે.(“ાકીગ કામયનીનત-એનિર ૨૦૧૯” 
દસ્તાલેજના “નનષ્કય” ના અ.ન.ં૪” અનઅનધકૃત 
ફાધંકાભના નનમભભા ંયડ ાકીગન ઉભેય કમો છે.”) 

લડય ઓપીવ તથા 
દફાણ ળાખા ધ્લાયા 
ફુટાથના દફાણ 
દુય કયલાભા ં આલે 
છે. 

૨૬. ળશયેભા ં અનેક ર્યક્ષા ચારક નનમભ કયતા ં લધ ુ ેવેંજય 
ફેવાડે છે. ભીટયથી ફેવાડલા તૈમાય થતા નથી. ભીટય ચાલ ુ
શતા ંનથી લશીલટી તતં્ર આ ફદી ડાભે ત રક ખાનગી 
લાશનન ઉમગ ઘટાડે તેથી ાકીગની વભસ્મા ઘટે. 

 આ વદંબે રીવ 
અને R.T.O. વાથ ે 
વકંરન કયલાભા ં
આલળે છે. 

૨૭. યુતા ંાકીગ પ્રેવના અબાલે ર્યક્ષાઓ ઠેય ઠેય ઊબી યશ ે
છે. જે અન્મ ટ્રાર્પકને અડચણ ફૃ ફને છે. ર્યક્ષાઓ ઊબી 
યાખલા ભાટે લધ ુજગ્માઓ નનમત કયલા અને આ નનમત 
જગ્મા નવલામ ક્યામં ણ ર્યક્ષા ઊબી ન યશ ે તે સનુનનશ્વત 
થલા સચુન છે. 

વફંનધત ખાતા વાભ ે
વકંરન કયી. આ 
ફાફતન વભાલેળ 
કયલાભા ંઆલળે છે. 

૨૮. યસ્તા અને ફુટાથ ઉય અવખં્મ સ્થએ લાશન, થાયા, 
રાયીઓ, કેફીન, ફેનય તથા અન્મ ફાધંકાભના ં દફાણ 
શમ છે. યસ્તા અને ફુટાથ વંણુય દફાણ મતુત થલા 
સચુન છે. દફાણ મતુત યસ્તા અને ફુટાથથી લાશન 
ચારક અને દમાત્રીઓ ફને્નને યાશત થળે, વાથે ર્યક્ષા 
અને અન્મ લાશનના ં ાકીગ સ્થ ભાટે લધ ુ જગ્મા 
ઉરબ્ધ થળે.  

દફાણ ળાખા ધ્લાયા 
તથા લડય ઓપીવ 
ધ્લાયા નનમનભત તથા 
ઝફંેળ સ્લફૃે આલા 
દફાણ દુય કયલાભા ં
આલળે. 

  



95 
 

 

૨૯. 

જે ણ રીવી ફને તેન અભર ચસુ્ત ણે થલ ઘટે 
કઈન ેણ છટછાટ નશીં રકતતં્રભા ંનાગર્યક જ VIP છે. 
જે નેતાઓને ભતા નલળેાનધકાય નુ ંમુ છે. 

રીવીન અભર  
અત્રેની કભીટી  
ધ્લાયા નનમનભત  
યીતે ભનેટયીગ 
કયલાભા ંઆલળે 

૩૦. “ાકીગ કનભટી” ભા ં આ નલમના નનષ્ણાત નાગર્યકને 
રેલા – જી.ી.એભ.વી. એતટ ૧૯૪૯ ની કરભ ૩૧ (૨) 
તથા કરભ ૨૯ A મજુફ નાગર્યક વશ ફનેર “ લડય 
વનભનત” ના લાધંા સચુન રઈ નનનશ્વત વભમાતંયે 
રીવીની વભીક્ષા થલા સચુન છે.  

જફૃયી લાધંાસચુન 
ભગંાલેર છે. જેભા ં
સચુાફૃ સચુનન 
અભર કયલાભા ં
આલળે. તેભજ આ 
રીવી વભગ્ર વબા 
ધ્લાયા ભજુંયી ભળ્મા 
ફાદ વયકાયશ્રીભા ં
ભજુંય થમેથી અભર 
કયલાભા ંઆલળે. 

૩૧. ાકીગ એ ર્યલશન વ્મલસ્થાન બાગ છે. ર્યલશન 
વભસ્માઓના ંકાયણ દુય થામ ત ાકીગ વભસ્મા ણ દુય 
થામ. જેથી ર્યલશનને નકુળાન કતાય ફાફતના શાર 
ળધલા કનભટી ફનાલલી અને તેભા ં નલમના નનષ્ણાત 
નાગર્યકને ણ રેલ- જી.ી.એભ.વી. એતટ ૧૯૪૫ ની 
કરભ ૩૧ (૨) તથા કરભ ૨૯ A મજુફ નાગર્યક વશ 
ફનેર “લડય વનભનત”ના અખબિામ ભેલી નનનશ્વત 
વભમાતંયે ર્યલશન ખરવીની વભીક્ષા થલા સચુન છે. 

જફૃયી લાધંાસચુન 
ભગંાલેર છે. જેભા ં
સચુાફૃ સચુનન 
અભર કયલાભા ં
આલળે. તેભજ આ 
રીવી વભગ્ર વબા 
ધ્લાયા ભજુંયી ભળ્મા 
ફાદ વયકાયશ્રીભા ં
ભજુંય થમેથી અભર 
કયલાભા ંઆલળે. 

૩૨. લડદયા ળશયે ભાટેની “ાકીગ કામયનીતી-એનિર ૨૦૧૯” 
આ દસ્તાલેજ ળશયેની ાકીગ કામયનીનત અને ાકીગ 
ભાસ્ટય પ્રાન કઈના ણ શસ્તકે્ષ લગય,કઈ ણ િજેતટ 
ઉય આધાય યાખ્મા લગય સ્લતતં્ર અને સમુગ્મ યીતે 

ખાનગી નભરકતના 
ાકીંગના દફાણ દુય 
કયલાભા ં આલે છે. 
યડ ય ાકીંગ 
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તૈમાય કયલાભા ં આલેર છે. તેવુ ં જણાલલાભા ં આલે 
છે.ભશનેત, અભ્માવ અન ેભથંન ફાદ ભેલેર “નનષ્કય” ના 
અ.ન.ં૪” અનઅનધકૃત ફાધંકાભના નનમભભા ંયડ ાકીગન 
ઉભેય કમો છે.” GDCR ના નનમભ મજુફ ખલુ્રી યાખલા 
ાત્ર ાકીગની જગ્મા ઉય થમેર અનઅનધકૃત ફાધંકાભ 
દુય કયી ગનુ્શ કયનાય વાભે કાનનુી કામયલાશી કયલી 
જઈએ. તેને ફદરે “યડ ાકીગ” ન નનમભ ફનાલલાથી 
ગનેુગાયને યક્ષણ ભે અને ર્યલશનની વભસ્માઓ 
લધલાથી નાગર્યકને મવુાપયી ત્રાવદામક ફને. ાકીગની 
વભસ્માઓ દુય કયલા યડ ાકીગન નનમભ યદ થલા સચુન 
છે. 

વ્મલસ્થા વદંબે 
રીવ ખાતા ધ્લાયા 
કામયલાશી કયલાભા ં
આલે છે.  

૩૩. જાશયે કયેર ાકીગ સ્થ નવલામ યસ્તા ફુટાથ કે 
કમ્પ્રેક્ષભા ં ાકીગ ભાટેની જગ્મા ય કઈ દફાણ નશી 
શમ ત ાકીગની વભસ્મા ઘણી ઓછી થળે. અન ે
અનઅનધકૃત દફાણ કયનાય જુજ રક નવલામ ફાકીના 
ઘણા ફધા નાગર્યકને રાબ થળે. ાકીગ વભસ્માના ં
તભાભ કાયણ દુય થળે ત જ ર્યલશન વય થળે. 

ાકીંગના દફાણ 
દુય કયલાભા ં આલે 
છે. 

૩૪. ટઇંગ ચાર્જ,ાકીગ ચાર્જ, પી અને દંડ લસરુલા ખાનગી 
એજવંીની નનભણુકં કયલા લાધં છે. 

આ વફંધે વફંનધત 
ટ્રાપીક રીવ વાથ ે
વકંરન કયલાભા ં
આલળે 

૩૫. ખાનગી ભષ્લ્ટ સ્ટયેજ ાકીગ કે નભકેનાઈઝડ ાકીગને 
િત્વાશન આવુ ંણ આલા િજેતટ મ્ય.ુ કોયેળન કયે તે 
અંગે લાધં છે. 

ખાનગી તથા 
કોયેળન ફનેં્ન 
ધ્લાયા ાકીંગ 
પ્રેવીંવ ઉબા 
કયલાભા ંઆલે છે. 

 વ ભ જીર્ ર્ મકર્ ય-RTI ACTIVIST અત ર વ બ ઇ ગ ભેચી 
(ભ છી) ધ્લ ય  આલેર લ ાંધ  સ ચન 

 

૩૬. ાકીંગ ચાજીવ રાલીને એક જાતનુ ં જનતા નેલટુલાનુ ં આકે્ષ શઇ આ અંગે 
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નાટક છે, નાની ગરી શમ કભયળીમર ફાધંકાભ કયેરા છે. 
ાકીંગની જગ્માઓભા ં ગેયકામદેવયની દુકાન કે અન્મ 
ફાધંકાભને ઇમ્ેકટ પી રઈને કામદેવય કયી આપ્મા અને 
ભવભટી યકભ લસરુી રીધી છે અને શલે લડદયા 
ભશાનગય વેલા વદન જમાયે કંગા બીખાયીની શારતભા ંછે 
ત્માયે ાડાના(ખફલ્ડય) લાકે ખારી (જનતા) ને ડાભ 
આલા નીકળ્મા છ. જે અભાય મખુ્મ લાધં છે કેલી યીતે 
ાકીંગની જગ્માઓભા ં ગેયકામદેવયની દુકાન કે અન્મ 
ફાધંકાભને ઇમ્ેકેટ પી રીધી ત્માયે કેભ જનતાના 
જગ્માઓભા ં ગેયકામદેવયની દુકાન કે અન્મ ફાધંકાભન ે
ઇમ્ેતટ પી રીધી ત્માયે કેભ જનતાના ાકીંગની વભસ્મા 
થળે તે નલચાય ના આવ્મ અને જમા લગય જ તભાભની 
ઇમ્ેકટ પી રઈ રીધી અને શલે જનતા ય ફજ નાખી 
જનતાના ખખસ્વા શલા કયલા નીકળ્મા છ તને વખત 
લાધં છે.  

કઇ કશલેાનુ ંનથી. 

૩૭. જીીએભવી એતટ મજુફ જે લેય રેલાભા ંઆલી યહ્ય છે તે 
લેય રઈ ને કઈ સનુલધા આતા નથી વાથે ીલાનુ ંાણી 
શધુ્ધ આતા નથી લડદયા ખડદયા ફની ગય ુ છે. 
તાલભા ં ગદંા ભમતુ્રના ાણી છડી િદનત કયી 
નાખ્મા છે. લડદયા ળશયેની નલત્ર નલશ્વાનભત્રી નદીભા ં
ટ્રીટભેન્ટ કયમા લગયના ભમતુ્રના િદુનત ાણી 
છડલાભા ં આલી યહ્યા છે. વાથે તભાભ લયવાદી કાવંભા ં
વીધેવીધા ભમતુ્રના િદુનત ાણી છડલાભા ંઆલી યહ્યા 
છે.  

ાકીગ રીવી વાથ ે
સવુગંત નથી. 

 


