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ુ રાતીકરણ
નોંધ- રાજકોટ મહાનગરપાલિકા દ્વારા પાફકિંગ પોિીશી તર્થા પાકીગ બાય- િોઝ ન ાંુ ગજ
ુ જ ચોકસાઈ રાખવામાાં આવેિ છે પરાં ત ુ જો આ ગજ
ુ રાતી અનવ
ુ ાદમાાં બનાવેિ
કરવા માટે ખબ
કોઈ પણ વવસાંગતતા કે તિાવત રાજકોટ મહાનગરપાલિકાને બાંધનકતાટ રહેશે નહી તર્થા તેના
ુ ાફદત િાષાાંતર દ્વારા
પાિન કે અમિ માટે કોઈ કાયદાકીય અસર રહેશે નહી. જો પોિીશીનાાં અનવ
ુ કરવામાાં આવેિી માફહતીની ચોકસાઈ અંગે કોઈ પ્રશ્નો ઉત્પન્ન ર્થાય તો કૃપા કરીને અંગે જી
પસ્તત
પાફકિંગ પોિીશી તર્થા પાકીગ બાય- િોઝ સાંસ્કરણ નો સાંદિટ િેવો જે સતાવાર સાંસ્કરણ છે .
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સાંક્ષેપ
BRTS

Bus Rapid Transit System

CMP

Comprehensive Mobility Plan

LCMP

Low Carbon Mobility Plan

CMS

Changeable Message Signs

DCR

Development Control Regulations

ECS

Equivalent Car Space

FSI

Floor Space Index

GDP

Gross Domestic Product

GPMC
IPT
IRC

Gujarat Provincial Municipal Corporation
Intermediate Public Transport
Indian Road Congress

ITS

Intelligent Transport Systems

JnNURM

Jawaharlal Nehru National Urban Renewal Mission

NUTP

National Urban Transport Policy

PGI

Parking Guidance and Information

PPP

Public Private Partnership

RFID

Radio Frequency Identification

RMC

Rajkot Municipal Corporation

RUDA

Rajkot Urban Development Authority

TDM

Travel Demand Management

TEO

Traffic Enforcement Officer
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૧. રાજકોટનો પફરચય :ુ રાતન ાંુ ચોર્થા ક્રમાાંકન ાંુ મોટાંુ શહેર છે . રાજકોટ શહેરમાાં તાજેતરના વષોમાાં નોંધપાત્ર
રાજકોટ એ ગજ
ુ બ
વવકાસ ર્થયો છે . છે લ્િાાં બે દાયકામાાં, શહેરી વસતીન ાંુ પ્રમાણ ૨૦૧૧ની વસ્તી ગણતરી મજ
ુ ાન વગટ ની
બમણાર્થી પણ વધ ુ ૧.૪વમલિયન ર્થઈ ગઈ છે , અને શહેરની અડધાર્થી વધ ુ વસ્તી યવ
ુ
ુ ીમાાં આશરે ૩વમલિયન
હોવાર્થી િવવષ્ટ્યમાાં ખબ
વવકાસ ર્થવાની સાંિાવના છે . ૨૦૩૧ સધ
પહોંચવાની ધારણા છે . શહેરનો વવસ્તાર ૧૨૯.૧૭ ચો.ફકિોમીટર છે . જે ૮,૫૦૦ િોકો /ચોરસ
ફક.મી. ની સરે રાશ ઘનતાવાળા 18 વોડટ માાં વહેંચાયેિો છે . આંતફરક શહેરની ગીચતા બાકીના શહેર
ુ જ ગાઢ છે અને તેમાાં જમીનનો વમશ્ર ઉપયોગ છે
કરતા ઘણી વધારે છે . શહેરનો કેન્દ્ન્િય િાગ ખબ
અને મોટાિાગના રહેવાસીઓ શહેરના મધ્ય વવસ્તારમાાં રહે છે . શહેરના મધ્ય િાગમાાં રહેઠાણોમાાં
ુ યત્વે હાઈટેનામેન્ટ મકાનો અને િો-રાઇઝ એપાટટ મેન્્સનો સમાવેશ ર્થાય છે ,નવા વવસ્તારોમાાં મખ્
ુ ય વ્યાપારી ક્ષેત્ર જૂના શહેરમાાં રહે છે , જે શહેર નાાં અન્ય િાગો
રાઈઝ લબલ્ડીંગો આવેિા છે . મખ્
સાર્થે વત્રજયાની રે ખા ની જેમ જોડાયેિ છે .

ઉદ્યોગો િક્ક્તનગર ઔદ્યોલગક વસાહત અને આજી

ુ રાત ઔદ્યોલગક વવકાસ વનગમ (જીઆઈડીસી) દ્વારા
ઔદ્યોલગક એસ્ટે ટમાાં ક્સ્ર્થત છે , જેનો વવકાસ ગજ
કરવામાાં આવેિ છે .
સ્ર્થાન, આબોહવા પ્રાદે વશક જોડાણ :ુ રાત રાજ્યના મધ્ય િાગમાાં દ્વીપકલ્પ સૌરાષ્ટ્ટ્રની મધ્યમાાં
રાજકોટ શહેર પવિમ િારતના ગજ
સરે રાશ દફરયા ફકનારાની સપાટીર્થી ૧૨૮ મીટરની ઉંચાઈએ ક્સ્ર્થત છે . તેનો અક્ષાાંશ ૨૨.૩૦૦૦
ઉતર અને રે ખાાંશ ૭૦.૭૮૩૩ પવિમ વચ્ચે છે .
આબોહવા: રાજકોટ શહેરમાાં હવામાન ગરમ અને શષ્ટ્ુ ક છે . છે લ્િા 40 વષટમાાં સરે રાશ મહત્તમ અને
ુ મ તાપમાન અનક્રુ મે ૪૩.૫ ડીગ્રી અને ૨૪.૨ ફડગ્રી સે. જેટલ ાં ુ નોંધાયેિ છે .
િઘત્ત
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વરસાદ: રાજકોટ શહેરમાાં સરે રાશ વાવષિક વરસાદ ૫૦૦ મીમી છે . જો કે, છે લ્િા 60 વષોમાાં, તે ૨૦
વષટ દરવમયાન સામાન્ય કરતા ઓછાં રહ્ાં ુ છે . આ વષોમાાં, રાજકોટ શહેરી વવકાસ વવસ્તાર (રૂડા) ની
સાર્થે-સાર્થે શહેરમાાં પાણીની તીવ્ર તાંગીનો સામનો કરવો પડયો હતો. આ વવસ્તાર માાં સરે રાશ
વાવષિક વરસાદ િગિગ ૫૦૦ મીમી જેટિો જોવા મળે છે .
રાજકોટ મહાનગરપાલિકાના વવસ્તારમાાં રોડના જોડાણો ખ ૂબ જ ગીચ છે , ખાસ કરીને શહેરના જૂના
ુ રત ાંુ
વવસ્તારમાાં, જ્યાાં નેટવકટ નવા વવકાસમાાં વનયવમત ગ્રીડ નેટવકટ જેવી કોઈ ખાસ પદ્વતને અનસ
નર્થી. શહેરના રસ્તાઓ એક ફરિંગ-વત્રજ્યા પેટનટ બનાવે છે , જેમાાં છ કેન્િમાાંર્થી નીકળતા રસ્તાઓ
ુ ય રીંગ છે . મોટાિાગના શહેરના રસ્તાઓ પર વ્યાપારી પ્રવ ૃવત્તઓ વવકાસ પામેિ છે ,
અને એક મખ્
ઘણી જગ્યાએ રસ્તાઓ વવવવધ પહોળાઈ સાર્થે નાાં તર્થા સાાંકડા છે જેર્થી તે મોટર વાહનોના મક્ુ ત
પ્રવાહને અવરોધે છે . મોટાિાગના શહેરના ૯૭ %

રસ્તાઓ ની પાસે રાઇટ-ઓિ-વે

ુ ી છે . શહેરના તમામ વાહનો ની સરે રાશ ગવત 16 ફક.મી. / કિાકની છે ,
(આર.ઓ.ડબ્લ્ય)ુ 30 મી સધ
અને સાાંકડા શેરીઓ અને શેરીઓમાાં ચાિતા િોકોના કારણે જુના શહેર વવસ્તારમાાં આ ગવત ઘણી
ઓછી છે . મોટાિાગના જોડાયેિ

રસ્તાઓની સરે રાશ ગવત 20 ફકમી / કિાકર્થી વધ ુ હોય છે .

સ્ર્થાવનક શેરીઓમાાં દર ફકિોમીટર પર આવેિ જુદા જુદા જ ાંકશનો ના કારણે
ફકમી / કિાકની હોય છે , જે આ શેરીઓના રસ્તાઓને

સરે રાશ ગવત 10

પદયાવત્રકો અને સાયકિ-સવારો માટે

અનકુ ળ
ૂ બનાવે છે .
શહેરના તમામ મોટા રસ્તાઓ પર ફૂટપાર્થ બનાવવામાાં આવેિ છે , પરાં ત ુ મોટાિાગના ફૂટપાર્થ
વવસ્તારોની પહોળાઈ ૧.૫ મીટર ર્થી છે અને ઘણી જગ્યાઓ ઉપર ટે લિિોન બોક્ષ, ઝાડ, કામચિાઉ
દુકાનો,સબ સ્ટે શન વગે રે દ્વારા ફૂટપાર્થ ને સાાંકળો કરવામાાં આવે છે .
રાજકોટ શહેર અને આસપાસના વવસ્તારોમાાં વવવવધ વ્યાપારી અને ઔદ્યોલગક એકમો ને કારણે
રાજકોટ શહેર ર્થી આજુબાજુના નગરો તરિ જતા રસ્તાન ાંુ નેટવકટ િારે િીડર્થી િરાયેલ ાં ુ છે .
ટ્રાફિકની આ વધતી તીવ્રતા શહેરની આવર્થિક અને ઉત્પાદક કાયટક્ષમતા માટે સાંિવવત ખતરો છે .

રાજકોટ મહાનગરપાલલકા
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રાજકોટ શહેરના વવસ્તારનો નકશો
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૨. મોટરાઈઝેશન :રાજકોટ શહેરમાાં મોટરાઇઝેશનની વવગતોની માફહતી છે લ્િા ત્રણ નાણાકીય વષટ દરવમયાન
આરટીઓ - રાજકોટ ખાતે નોંધાયેિ વાહનની માફહતી નીચે દશાટ વેિ છે . જે સ્પષ્ટ્ટ બતાવે છે કે દર
ુ બ છે .
વષે સરે રાશ ૫૯ ર્થી ૬૦ હજાર વાહનો ઉમેરવામાાં આવે છે . જેની માફહતી નીચે મજ

રાજકોટ શહેરમાાં વાહનોની વાવષિક ધોરણે ર્થતી નવી નોંધણી
વાહનના પ્રકાર

ના.વષટ:૨૦૧૬-૧૭

ના.વષટ:૨૦૧૭-૧૮

ના.વષટ:૨૦૧૮-૧૯

દ્વદ્વ-ચક્રીય વાહનો

૪૨૬૫૭

૫૧૯૮૭

૪૭૧૯૩

વત્ર-ચક્રીય વાહનો

૧૨૧૮

૧૪૫૦

૨૨૪૧

ચાર-ચફક્રય

૮૭૪૪

૧૧૩૪૭

૮૧૦૮

ચાર-ચફક્રય અન્ય

૭૦૯

૮૦૫

૮૯૫

60000
50000
40000
Fy : 2016-17
30000

Fy : 2017-18
Fy : 2018-19

20000
10000
0
2 Wheeler

3 Wheeler

રાજકોટ મહાનગરપાલલકા
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4 Wheeler
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ટ્રાફિક સમસ્યાઓ :
િોકોનાાં વિણમાાં પફરવતટનને કારણે ખાનગી વાહનોના પફરવહનને પ્રાધાન્ય મળય ાંુ છે . પફરવહનની
માાંગને પહોંચી વળવા માટે જાહેર પફરવહન પ ૂરત ાંુ નર્થી, જેના કારણે ખાનગી વાહનોમાાં વધારો
ુ વત્તા સ્તરને
જોવા મળયો છે . રોડ ની ક્ષમતામાાં વધારો અને જાહેર પફરવહનના સેવાના ગણ
ુ ય પડકાર છે .
વધારવ ાંુ એ મખ્
ુ ાિરી નો વાહનવાઈઝ વવગતો:
રાજકોટ શહેર મસ

Mode Share
Auto
11%

10%

38%

3%

2%

1%
35%

Bycle
Bus
Car
Other
Two wheeler

જાહેર પફરવહન અને અન્ય પફરવહન િાક્ષલણકતાઓ (રાજકોટ શહેર)

સાવટજવનક પફરવહન પ્રણાિી પફરવહન યોજનાન ાંુ એક મહત્વપ ૂણટ અને આવશ્યક ઘટક છે . વતટમાન
સમય માાં જાહેર પફરવહન / પેરા-ટ્રાાંલઝટ ઓપરે ટસટ અને વપરાશકતાટ ઓનો સવે કરી સામાન્ય
િાક્ષલણકતાઓ, તેમની સમસ્યાઓ અને જરૂફરયાતોન ાંુ મ ૂલ્યાાંકન કરવા માટે અધ્યયન કરવામાાં
આવ્ય ાંુ હત.ાંુ સવેમાાં ૩૧ છકડા ઓપરે ટરો, ૩૩૮ ઓટો ફરક્ષા ઓપરે ટરો અને ૩૬૭ વપરાશકતાટઓનો
સમાવેશ કરવામાાં આવ્યો હતો.આ મોજણી શહેર નાાં અગત્યનાાં પફરવહન પોઈન્ટ પર કરવામાાં
આવ્યો હતો .

રાજકોટ મહાનગરપાલલકા

રાજકોટ શહેરની પાર્કિંગ પોલીસી

10

વ્યક્ક્તગત િાક્ષલણકતાઓ: (રાજકોટ શહેર વ્યાપક ગવતશીિતા યોજના) :
ુ ય તારણો ઉદિવ્યા હતા,
રહેવાસી વસ્તીની વ્યક્ક્તગત િાક્ષલણકતાઓ અંગે નીચે આપેિા મખ્
(૧) જુદા-જુદા વય જૂર્થો હેઠળ વસ્તીના િાગો દશાટ વે છે કે અભ્યાસ ક્ષેત્રમાાં બમુમતી વસ્તી (૬૬%)
૧૫ ર્થી ૪૫ વષટની વય જૂર્થમાાં હતી જ્યારે આઠ ટકા વસ્તી ૬૦ વષટર્થી ઉપરની છે .
(૨) જાતીન ાંુ પ્રમાણ અભ્યાસના આધારે (૧૦૦૦ પરુ ુ ષ દીઠ મફહિાઓન ાંુ પ્રમાણ) ૯૦૩ જોવા મળે
છે .
(૩) અભ્યાસ ક્ષેત્રમાાં કુ િ ૮૯% વસ્તી સાક્ષર છે .જેમાાં પ્રાર્થવમક વશક્ષણ માટે િાયકાત ધરાવતા
અભ્યાસ ક્ષેત્રની વસ્તી (૪૧%) અને ત્યારબાદ ૩૩%વસ્તી માધ્યવમક વશક્ષણની િાયકાત
ધરાવે છે .
(૪) સેવા / વ્યવસાયમાાં વસ્તીનો ૨૮% ફહસ્સો, ૪% પરચરુ ણ મજૂરી તરીકે રોજગારી મેળવે છે .
જ્યારે બેરોજગાર વસ્તીનો ફહસ્સો ૮.૨૫% છે જ્યારે વનવ ૃત્ત વસ્તી ૫.૪૩% હતી. વસ્તીમાાં
વવદ્યાર્થીઓનો ફહસ્સો ૨૩% છે .
(૫)

ઘરે લ ુ

સવેક્ષણ

અભ્યાસ

ક્ષેત્રનાાં

અંદાજ

ુ બ
મજ

(ડબલ્ય.ુ એિ.પી.આર.) ૩૨% છે .
(૬)િગિગ ૮૭% કમટચારીઓ ખાનગી ક્ષેત્રમાાં નોકરી કરે છે .

રાજકોટ મહાનગરપાલલકા

વકટ

િોસટ

િાગીદારીનો

દર
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૩. પાફકિંગ િે-આઉટ માટેની માગટ દવશિકા : ઓન-સ્ટ્રીટ પાફકિંગ :- ઓન-સ્ટ્રીટ પાફકિંગ એટિે વાહનો શેરીની બાજુમાાં જ પાકટ ર્થાય છે . આ
સામાન્ય રીતે સરકારી એજન્સીઓ દ્વારા જ વનયાંવત્રત કરવામાાં આવશે. સ ૂલચબદ્ પાફકિંગનાાં
ુ બ છે . આ વગીકરણ ખણ
ુ ાઓ પર આધાફરત છે જેમાાં વાહનો
સામાન્ય પ્રકારો નીચે મજ
ુ બ
રસ્તાની ગોઠવણીને ધ્યાનમાાં રાખી પાકટ કરવામાાં આવે છે . આઇ.આર.સી. (IRC)મજ
કારના પ્રમાણભ ૂત પફરમાણો ૫× ૨.૫ મીટર તરીકે િેવામાાં આવે છે અને તે ટ્રક માટે
૩.૭૫× ૭.૫ મીટર છે ..
૧. સમાાંતર પાફકિંગ :- વાહનો રસ્તાની િાંબાઈ સાર્થે પાકટ કરવામાાં આવે છે . અહીં વાહન
પાફકિંગ કરતી વખતે અર્થવા પાકટ કરતી વખતે કોઈપણ હિન-ચિનસામેિ નર્થી.
આર્થી, તે અકસ્માતની િન્દ્ષ્ટ્ટએ સૌર્થી સિામત પાફકિંગ છે . જો કે, તે મહત્તમ કબટ
િાંબાઈનો વપરાશ કરે છે અને તેર્થી આપેિ કબટ િાંબાઈ માટે િક્ત ઓછામાાં ઓછી
સાંખ્યામાાં જ વાહનો પાકટ કરી શકાય છે . પાફકિંગની આ પદ્વત રસ્તા પરના ચાલ ુ
ટ્રાફિકમાાં ઓછામાાં ઓછો અવરોધ પેદા કરે છે કારણ કે તેમાાં ઓછામાાં ઓછી રસ્તાની
પહોળાઈનો ઉપયોગ ર્થાય છે . સાંખ્યાબાંધ વાહનો પાકટ કરવા માટે ઉપિબ્ધ િાંબાઈ,
એિ = એન ૫.૯૨ છે .
૨.

૩૦૦ પાફકિંગ :- ત્રીસ ફડગ્રી પાફકિંગમાાં, વાહનો માગટ ગોઠવણીના સાંદિટમાાં 30૦ પર પાકટ
ુ નામાાં વધ ુ વાહનો પાકટ કરી
કરવામાાં આવે છે . આ ક્સ્ર્થવતમાાં, સમાાંતર પાફકિંગની તિ
શકાય છે .

૩.

૪૫૦ પાફકિંગ :- જેમ જેમ પાફકિંગન ાંુ એંગિ વધત ાંુ જાય છે તેમ વધ ુ સાંખ્યામાાં વાહનો
ુ નામાાં, આ
પાકટ કરી શકાય છે . તેર્થી સમાાંતર પાફકિંગ અને ત્રીસ ફડગ્રી પાફકિંગની તિ
પ્રકારના પાફકિંગમાાં વધ ુ સાંખ્યામાાં વાહનો બેસાડી શકાય છે . આપેિ કબટમાાં વાહનોના
પાફકિંગ નાંબર માટે ઉપિબ્ધ પાફકિંગની જગ્યાની િાંબાઈ = ૩.૫૪N + ૧.૭૭ છે .
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૪. ૬૦૦ પાફકિંગ :- વાહનો રસ્તાની ફદશા તરિ 60◦પર પાકટ કરે છે . આ પાફકિંગ પ્રકારમાાં
વધ ુ સાંખ્યામાાં વાહનોને સમાવી શકાય છે . પાફકિગ કોઈ(n)વાહનો માટે ઉપિબ્ધ
િાંબાઈ = ૨.૮૯N + ૨.૧૬.
૫. રાઈટ એંગિ પાફકિંગ :- જમણા એંગિ પાફકિંગમાાં, વાહનો રસ્તાની ફદશા તરિ કાટખ ૂણે
(ઊિા) પાકટ કરે છે . તેમ છતાાં તે મહત્તમ પહોળાઈની કબટ િે છે તે જરૂરી છે . આ
પ્રકારના પાફકિંગમાાં, વાહનોને જફટિ દાવપેચની જરૂર પડે છે અને આનાર્થી ગાંિીર
અકસ્માત ર્થઈ શકે છે . આ ગોઠવણ ખાસ કરીને જો રસ્તાની પહોળાઈ ઓછી હોય તો
માગટ ટ્રાફિકમાાં અવરોધ ઉિો કરે છે . તદુપરાાંત, તે આપેિ કબટ િાંબાઈ માટે
વાહનોની મહત્તમ સાંખ્યાને સમાવી શકે છે . પાફકિંગ વાહનો માટે ઉપિબ્ધ િાંબાઈ =
૨.૫(N)છે .
 ઓિ સ્ટ્રીટ પાફકિંગ :-જ્યારે પાફકિંગની સવુ વધા કબટ(રસ્તાની ધાર) ર્થી દૂ ર એક અિગ
જગ્યાએ આપવામાાં આવે છે , ત્યારે તે ઓિ સ્ટ્રીટ પાફકિંગ તરીકે ઓળખાય છે . જુદા જુદા
ુ બ છે .
પ્રકારનાાં ઓિ સ્ટ્રીટ પાફકિંગ નીચે મજ
૧.

ુ ર માકે ટ,
સરિેસ કાર પાક્સટ: સરિેસ કાર પાક્સટ આ પ્રકારના પાફકિંગનો ઉપયોગ સપ
સાંકુિ અને ઓફિસમાાં ર્થાય છે .

૨.

મલ્ટી-સ્ટોરી કાર પાક્સટ: 400 - 500 કાર પાફકિંગ માટે આ પ્રકારની પાફકિંગ ફડઝાઇન
બનાવવામાાં આવે છે . આ પ્રકારના પાફકિંગમાાં, મહત્તમ 4 - 5 ફ્િોર માટે પાફકિંગની
ફડઝાઇન હોઈ છે આ પાફકિંગનો ઉપયોગ મોટા વવસ્તાર માટે ર્થાય છે .

૩.

રૂિ પાફકિંગ: રૂિ પાફકિંગ ઘણા શહેરોમાાં જગ્યા ઓછી હોવાને કારણે લબન્દ્લ્ડિંગની છત(
અગાસી) પર સવુ વધા આપવામાાં આવી છે .

૪.

વમકેવનકિ કાર પાક્સટ: આ પદ્વતમાાં લિફ્ટની મદદર્થી કારોને એક ફ્િોરર્થી બીજા
ુ ી િીફ્ટ કરવામાાં આવે છે . યાાંવત્રક ટ્રોિીની મદદર્થી કાર સ્ટોિમાાં પાકટ
ફ્િોર સધ
કરવામાાં આવે છે .

૫.

અન્ડર ગ્રાઉન્ડ પાક્સટ :- અન્ડર ગ્રાઉન્ડ પાક્સટમાાં લબલ્ડીંગના બેઝમેન્ટ પર સવુ વધા
આપવામાાં આવે છે .

રાજકોટ મહાનગરપાલલકા
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૪. રાજકોટમાાં પાફકિંગ :આ વવિાગ રાજકોટમાાં હાિની પાફકિંગની પફરક્સ્ર્થવતને જુએ છે .
૪.૧ પાફકિંગનો પરુ વઠો(સપ્િાય) :-રાજકોટમાાં હાિમાાં ૪૧ અવધકૃત પાફકિંગ સાઈટ છે ,
જેમાાંર્થી ૧૪ સ્ર્થળોના પરવાના એજન્સીઓ ચિાવે છે જ્યારે બાકીની સાઇટ આવકના
ુ ોત્તર પર ચિાવવામાાં આવે છે અને બેરોજગાર યવ
ુ ાનોને રોજગારની
૮૦:૨૦ ગણ
તક પ ૂરી પાડવા માટે િાળવવામાાં આવે છે .

૪.૨

પાફકિંગ ફડમાન્ડ(પરુ વઠો):- મોટાિાગના રસ્તાઓ પર પાફકિંગ િાઇનઅપ ને િીધે
ુ ય માગો પર અને જ ાંકશન પર િીડ અને અંધાધધ
મખ્
ાં ૂ ી ઉિી ર્થાય છે . જે શહેરમાાં
ગવતશીિતા અને રહેણીકરણી પર નકારાત્મક અસર કરે છે અને શહેરના મધ્ય
વવસ્તાર અને સીબીડી વવસ્તારને ગીચ

કરે છે . ઓન સ્ટ્રીટપાફકિંગ માાં જ્યાાં રસ્તા

િેગા ર્થતા હોય ત્યાાં (જ ાંકશન) અને ફૂટપાર્થ પર અવ્યવક્સ્ર્થત રીતે પાફકિંગમાાં િરાવો
ુ બ, મોટાિાગના રાજકોટના મધ્ય વવસ્તારોમાાંચોક્કસ વનયક્ુ ત
ર્થાય છે . એક સવે મજ
ર્થયેિ ઓન સ્ટ્રીટ પાફકિંગ ના અિાવે, રોડ પર દબાણ, ટ્રાફિક અવતક્રમણ, ટ્રાફિક
સમસ્યાઓ અને ચાિવા માટે અસરુ લક્ષત વાતાવરણ તરિ દોરી જાય છે . જ્યારે
ઓન-સ્ટ્રીટ પાફકિંગ જગ્યાનો

ુ ર્થવાને િીધે ઓિ- સ્ટ્રીટ પાફકિંગ નો
ઉપયોગ ખબ

યોગ્ય ઉપયોગ ર્થતો નર્થી.
ુ ી :૪.૩ હાિમાાં ચાલ ુ હોય તેવી પાફકિંગ સાઈટની સચ

ક્રમ

પાફકિંગ સાઈટ

નાં

પાફકિંગ એફરયા
(સ્ક્વે.મી)

૧

સવેિર ચોક

૧૨૨૫

૨

વત્રકોણબાગ

૨૨૫
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૩

અખાિગત ચોક

૪૨૪

૪

કે.કે.વી.સકટ િ ર્થી ઇન્દ્ન્દરા સકટ િ ફ્િાયઓવર પ ૂવટ ફદશા

૧૩૦૦

બાજુ િાગ-૨
૫

કે.કે.વી.સકટ િ ર્થી ઇન્દ્ન્દરા સકટ િ ફ્િાયઓવરપવિમ

૧૩૦૦

ફદશા બાજુ િાગ-૫
૬

કે.કે.વી.સકટ િ ર્થી બીગ બજાર ફ્િાયઓવર

પવિમ

૧૧૦૦

ફદશા બાજુ િાગ-૬
૭

બી.આર.ટી.એસ. રૂટ માધાપર ચોકડી

૩૨૩

૮

ધનરાજની લબલ્ડીંગ (ઈમ્પીરીયિ હોટિ) ર્થી જીલ્િા

૧૦૦૦

પાંચાયત ચોક
૯

માધવ પાફકિંગ કોઠાફરયા ચોકડી

૮૧૯૫

૧૦

બી.આર.ટી.એસ. રૂટ ગોંડિ ચોકડી

૭૦૨

૧૧

હોમીદસ્તરુ માગટ બાંને બાજુ

૨૯૦૦

૧૨

ઓપન પ્િોટ ઢેબર રોડ િાગ-૩

૧૨૦૦

૧૩

ઓપન પ્િોટ મુડકો ક્વાટટ ર પાછળ

૧૬૫૦

૧૪

ગોંડિ રોડ અન્ડર બ્રીજ ડી-માટટ પાસે

૬૩૭૫

૧૫

આત્મીય કોિેજ ર્થી ફક્રસ્ટિ મોિ

૧૭૨૭

૧૬

ઢેબર રોડ કોનટર પ્િોટ, નાગફરક બેંકની સામે િાગ-૧

૧૨૦૦

૧૭

કે.કે.વી.સકટ િ ર્થી બીગ બજાર ફ્િાયઓવર

પ ૂવટ ફદશા

૮૭૫

બાજુ િાગ-૧
૧૮

ઇન્દ્ન્દરા સકટ િ ર્થી રૈ યા ટેિીિોન એક્ષચેન્જ ફ્િાયઓવર

૧૯૫૦

પ ૂવટ ફદશા બાજુ િાગ-૩
૧૯

ઇન્દ્ન્દરા સકટ િ ર્થી રૈ યા ટેિીિોન એક્ષચેન્જ ફ્િાયઓવર

૧૯૫૦

પવિમ ફદશા બાજુ િાગ-૪
૨૦

મોચી બજાર કોટટ ર્થી પેટ્રોિ પાંપનો રોડ પ ૂરો ર્થાય ત્યાાં

૩૧૦

ુ ી
સધ
૨૧

આલ્રેડ હાઈ સ્કિ
ૂ ર્થી િાિા હોટિ

૧૯૦

૨૨

તવનષ્ટ્ક ટાવર ર્થી માિવવયા ચોક

૧૮૦
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૨૩

આર.કે.સી વોિ, રાધાફક્રષ્ટ્ના રોડ

૧૬૫

૨૪

ુ ેિી શાક માકે ટ
જયબ

૫૫૦

૨૫

ઓપન પ્િોટ ઢેબર રોડ િાગ – ૨

૫૨૫

૨૬

ઓપન પ્િોટ ઢેબર રોડ િાગ – ૪

૪૨૫

૨૭

ઓપન પ્િોટ, ગોવધટન ચોક, ૧૫૦ ફૂટ રીંગ રોડ પાસે

૨૮

મવડી ચોકડી ર્થી ગોંડિ રોડ ચોકડી ફ્િાય ઓવર પ ૂવટ

૧૨૫૦
૭૬૫

ફદશા બાજુ િાગ- ૧
૨૯

મવડી ચોકડી ર્થી નાના મવા રોડ ચોક ફ્િાય ઓવર

૭૬૫

પ ૂવટ ફદશા બાજુ િાગ- ૨
૩૦

મવડી ચોકડી ર્થી નાના મવા રોડ ચોક ફ્િાય ઓવર

૭૬૫

પવિમ ફદશા બાજુ િાગ- ૩
૩૧

મવડી ચોકડી ર્થી ગોંડિ રોડ ચોકડી ફ્િાય ઓવર

૭૬૫

પવિમ ફદશા બાજુ િાગ- ૧
૩૨

રૈ યા ચોકડી ર્થી ઇન્દ્ન્દરા સકટ િ ફ્િાયઓવર પ ૂવટ ફદશા

૭૬૫

બાજુ િાગ-૧
૩૩

રૈ યા ચોકડી ર્થી નાણાવટી ચોક ફ્િાયઓવર પ ૂવટ ફદશા

૭૬૫

બાજુ િાગ-૨
૩૪

રૈ યા ચોકડી ર્થી નાણાવટી ચોક ફ્િાયઓવર પવિમ

૭૬૫

ફદશા બાજુ િાગ-૩
૩૫

રૈ યા ચોકડી ર્થી ઇન્દ્ન્દરા સકટ િ ફ્િાયઓવર પવિમ ફદશા

૭૬૫

બાજુ િાગ-૪
૩૬

ુ ીટી હોિ પાસે
પારડી રોડ ઓપન પ્િોટ, કોમ્યન

૩૭

ઓપન પ્િોટ સ્ટિીંગ હોક્સ્પટિ પાસે

૩૮

ઓપન પ્િોટ સત્ય સાઈ હોક્સ્પટિ પાસે

૩૩૦૦

૩૯

ઓપન પ્િોટ પરૂુ ષાર્થટ સોસાયટી પાસે

૬૫૦૦

૪૦

ગ્રીન િેન્ડ ચોકડી બ્રીજ બાજુ, બાંને સાઈડના પ્િોટ

૨૩૨૫

૪૧

જાગનાર્થ માંફદર ઓપન પ્િોટ,ડો. યાક્ગ્નક રોડ પાસે

૫૮૮

રાજકોટ મહાનગરપાલલકા

૧૬૧૫
૪૦૦
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રાજકોટમાાં હાિનો પાફકિંગ ચાર્જ વાહનના પ્રકાર અને પાફકિંગના સમયગાળાને આધારે
બદિાય છે . એ નોંધવ ાંુ રસપ્રદ છે કે સાયકિ પાફકિંગનો ચાર્જ િેવામાાં આવતો નર્થી. જો કે,
ટૂ-વ્હીિસટ અને કારના દરો અપવાદરૂપે વધારે નર્થી. નીચેન ાંુ કોષ્ટ્ટક પાફકિંગની સ ૂચક ફકિંમત
બતાવે છે .

૪.૪ હાિ પે અને પાકટ માટે નક્કી કરે િ દરો (ચાર્જ) :-

ુ બ પે અને પાકટ સાઇટ (બધી) નો ચાર્જ
હાિ મજ
૦ ર્થી૧ કિાક

૧ર્થી ૨ કિાક

૨ર્થી૧૨ કિાક

૧૨ર્થી૨૪ કિાક

૨

૫

૧૦

૨૦

૫

૧૦

૨૦

૪૦

૧૦

૨૦

૫૦

૧૦૦

દ્વદ્વ-ચક્રીય
કાર

&

એિ.એમ.વી
િારે વાહનો

ુ બ
સ્ત્રોત : RMC ૨૦૧૬ નાાં દર મજ
ુ વત્તા પર િારે અસર
પાફકિંગ મેનેજમેન્ટના આ પ્રશ્નોના કારણે શહેરની જીવનશૈિીની ગણ
પડી છે . સતત વધતા જતા ટ્રાફિક સમસ્યા અને િીડના પફરણામે હવાન ાંુ પ્રદૂ ષણ,
ુ ાિરોની અજ્ઞાનતા અને અસવુ વધાના કારણે માગટ અકસ્માત અને સતત અવાજ
મસ
પ્રદૂ ષણર્થી શહેરન ાંુ વાતાવરણ તણાવપ ૂણટ બન્ય ાંુ છે .

૪.૫ પે અને પાકટ ની પ્રસ્તાવવત સાઇ્સની સ ૂલચ :-

ક્રમ નાં

ઝોન

પાફકિંગ સાઈટન ાંુ એડ્રેસ

પાફકિંગ એફરયા

૧

ઈસ્ટ

ઓપન પ્િોટ, અટિ લબહારી ઓડીટોરીયમની

૧૦૦૦

સામે
૨

વેસ્ટ

ુ સ્વામી ઓડીટોરીયમની
ઓપન પ્િોટ, પ્રમખ
સામે

રાજકોટ મહાનગરપાલલકા

૩૦૭૨
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૩

સેન્ટ્રિ

ઓપન પ્િોટ નહેરૂનગર ૮૦ ફૂટ રોડ, યોગે િર

૧૦૩૦

સોસાયટી
૪

વેસ્ટ

ઓપન પ્િોટ પાંચાયત નગર ચોક

૫૮૯

૫

સેન્ટ્રિ

િાખાજીરાજ સ્કિ
ૂ , િાખાજીરાજ રોડ

૧૨૨૮

૬

સેન્ટ્રિ

કાન્તા સ્ત્રી વવકાસગૃહ ર્થી કોપોરશન ચોક બાંને

૨૫૫૫

સાઈડ
૭

સેન્ટ્રિ

પી.ડી. માિવવયા કોજેિ ર્થી જુનો જકાતનાકા
વવસ્તાર બને બાજુ

રાજકોટ મહાનગરપાલલકા

૨૫૦૦
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૫. પાફકિંગ ન ાંુ અમિીકરણ :ુ ી જોગવાઈઓ મજ
ુ બ રાજકોટ મહાનગરપાલિકા
જી.પી.એમ.સી એક્ટ-૧૯૪૯ ની કાનન
jજાહેર રસ્તાઓની માલિકી ધરાવે છે પરાં ત ુ મહાનગરપાલિકા પાફકિંગ મેનેજમેન્ટ અને
અમિીકરણ માટે મયાટ ફદત સતા ધરાવે છે .
ુ બ પાફકિંગ ની સવુ વધા પરુ ી પાડવી અને
જી.પી.એમ.સી એક્ટ-૧૯૪૯ ની કિમ ૪૫૮ મજ
પાફકિંગ ની જાળવણી કરવી એ સ્ર્થાવનક સતામાંડળ ની જવાબદારી છે જો કે પાફકિંગ ન ાંુ
અમિીકરણ એ ટ્રાફિક પોિીસ દ્વારા કરવામાાં આવે છે . તેઓ ગે રકાયદે સર પાકટ કરે િા
વાહનોને દાં ડ અર્થવા દુર કરે છે . મોટે ભાગે, પર્ાાપ્ત ટ્રાર્િક પોલીસ કમાચારીઓની અછત
અથવા વાહનોને ટો કરવા માટે સાધનોના અભાવને કારણે તેઓ અમલ કરી શકતા
નથી.મોટાભાગના ર્કસ્સાઓમાાં ટ્રાર્િક પોલીસ મોટા રસ્તાઓ કે શેરીઓમાાં નહી પરાં ત ુ મુખ્ર્
જકશન
ાં
પર હોર્ છે . આ પર્રસ્સ્થતત ને લીધે પાર્કિંગ ઉલ્લાંઘન વારાં વાર થાર્ છે , જેના કારણે
ટ્રાર્િકની

ભીડ, તમામ વાહનચાલકો માટે સલામતીના પ્રશ્નો, શેરીઓમાાં અંધાધધ
ાં ી અને

અવ્ર્વસ્થા સર્જાર્ છે . તવરોધાભાસી રીતે, તે ર્જણવા મળ્ુ ાં છે કે તવશ્વમાાં મોટા ભાગની
સ્થાતનક સાંસ્થાઓ પાર્કિંગ નીતત લાગુ કરવા માટે તથા પાર્કિંગ નાાં કાર્ાક્ષમ સાંચાલન માટે
તેમના સાંબતાં ધત ટ્રાર્િક પોલીસ તવભાગ સાથે ભાગીરારી કરવામાાં આવે છે . આમ, ખરે ખર
પાર્કિંગ વ્ર્વસ્થાપન કાર્ાક્ષમતા માટે, અમલીકરણની જવાબરારી મહાનગરપાલલકા સાથે
સ્ુકત
ાં
રીતે કરવી જોઈએ..
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૬. પાફકિંગ વવષયક વતટમાન સાફહત્ય :૬.૧ વૈવિક અલિગમો :વવિિરમાાં પાફકિંગ નીવત અને સાંચાિનના ક્ષેત્રમાાં વવસ્ત ૃત સાંશોધન ર્થય ાંુ છે . બમુવવધ
ચચાટઓમાાં, પોિ બાટટ ર-૧ એ ત્રણ સ્પષ્ટ્ટ અલિગમોને ઓળખી કાઢયા છે કે કેવી રીતે
ુ બ છે :
શહેરોએ પાફકિંગન ાંુ સાંચાિન કરવાનો પ્રયાસ કરવો જોઈએ. આ અલિગમો નીચે મજ
ુ ય િાક્ષલણકતાઓ જેવી કે.....
૧. પરાં પરાગત અલિગમ.: મખ્
- માાંગને પહોંચી વળવા પરુ વઠો પ ૂરો પાડવાનો િક્ષયાાંક પાફકિંગ નીવતમાાં હોવો જોઈએ.
- પાફકિંગ એ એક ઈન્રાસ્ટ્રક્ચર છે કે જેને સરકાર દ્વારા પષ્ટ્ુ કળ, મક્ુ ત અને સવુ વધાજનક
ક્સ્ર્થતી પ્રદાન કરવાની જરૂર છે .
આ અલિગમ અંતગટત, જ્યારે પરુ વઠો માાંગને પ ૂણટ કરે છે ત્યારે કેટિાક શહેરો પ ૂણટ માાંગ
અને પરુ વઠા આધાફરત અલિગમ અપનાવે છે ,જ્યારે અન્ય િોકો જ્યાાં જમીનનો ઉપયોગ
અને પ્રવ ૃવત્તઓ, જાહેર પફરવહન અને આવર્થિક િાક્ષલણકતાઓ ધ્યાનમાાં િીધા પછી માાંગનો
અંદાજ કાઢવામાાં આવે છે . જો કે, બાંને અલિગમ જુદી-જુદી માાંગ પર આધાફરત છે .

ુ ય િાક્ષલણકતાઓ જેવી કે.....
૨. વ્યવસ્ર્થાપન અલિગમ :- મખ્
- પફરવહનની નીવત અને માાંગના સાંચાિનનાાં મોટા મદ્દુ ાઓને સાંચાલિત કરવા માટે
પાફકિંગ નીવતને એક સાધન માનવામાાં આવે છે .
-

એવા કાયટક્રમો બનાવવામાાં આવે છે જેનો હેત ુ ઉપિબ્ધ પાફકિંગની જગ્યાનો વધ ુ
કાયટક્ષમ રીતે ઉપયોગ કરવાનો છે .

આ અલિગમમાાં બે લિન્નતા જોવા મળે છે જેમાાં એકર્થી વધ ુ હેત ુ માટે કાયટક્ષમતા, શહેરી
નવજીવન, ગવતશીિતા અને સાંઘષટ ઘટાડાનાાં ઉદ્દે શ્ય તરિ અર્થવા આ અલિગમ પાફકિંગની
માાંગને મયાટ ફદત કરવાના ઉદ્દે શય માટે હોઈ શકે છે .
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ુ ય િાક્ષલણકતાઓ જેવી કે.....
૩. બજાર અલિગમ :- મખ્
ુ ની સમકક્ષ વસ્ત ુ માનવામાાં આવે છે .
(અ) -પાફકિંગને બજારની અન્ય ચીજવસ્તઓ
(બ)

-સ્પીિઓવર(વધારા)ને

નકારાત્મક

માનવામાાં

આવત ાંુ

નર્થીતે

િાવ

સાંવેદનશીિતાન ાંુ સ ૂચક છે .
(ક)

ુ ન પ્રાપ્ત ર્થશે.
-િાવ નક્કી ર્થી માાંગ અને પરુ વઠા વચ્ચે સાંતિ

 વધારે કીમત રાખવામાાં આવશે તો જગ્યા વધ ુ ખાિી રહેવાની સાંિાવના રહેશે.
 ઓછી કીમત રાખવામાાં આવશે તો િાઈનો તર્થા ધસારો ર્થશે.

ુ સએના અગ્રણી સાંશોધનકાર ડોનાલ્ડશોપ-૨ દ્વારા જોરદાર ફહમાયત
ત્રીજા અલિગમની યએ
કરવામાાં આવી છે . ઇંગ્િેન્ડના જી જે રોર્થ દ્વારા પણ ૧૯૬૦ ના દાયકામાાં તેની ફહમાયત
કરવામાાં આવી છે .
પરાં પરાગત અલિગમ


માાંગને
માટે

વ્યવસ્ર્થાપન અલિગમ

સાંતોષવા
પરુ વઠો



પ ૂરો

માળખાકીય

જગ્યાનો

કાયટક્ષમ

પાડવો.


પાફકિંગની

બજારનો અલિગમ


રીતે

તરીકે

ઉપયોગ કરવો.
સવુ વધા

આધાફરત



પાફકિંગની

માાંગને

મયાટફદત કરવી

પાફકિંગ નો ચીજવસ્ત ુ
ઉપયોગ

કરવો.


-

પરુ વઠામાાં

ુ ન
સાંતિ

જળવાઈ

માાંગ
તેવા

પાફકિંગિાવો

નક્કી કરવા

ુ બ પાફકિંગની માાંગને પહોચી વળવા માટે વધતી જતી ખાનગી
પરાં પરાગત પ્રવતસાદ મજ
કારના ઉપયોગને સમાવવષ્ટ્ટ કરવા

ુ
માટે વધારાની પાફકિંગ સવુ વધા પ્રદાન કરવી. વવપિ

ુ ાિરી સ્ર્થળોએ, ખાનગી કારના ઉપયોગને
પ્રમાણમાાં પાફકિંગ પરુ વઠો, ખાસ કરીને મસ
વધારવામાાં પ્રોત્સાહન આપે છે જેના પફરણામ સ્વરૂપે પાફકિંગની જરૂફરયાત વધે છે . આને
ખાનગી કાર પરાધીનતાના ચક્ર તરીકે ઓળખવામાાં આવે છે . ટ્રાવેિ ફડમાન્ડ મેનેજમેન્ટ
(ટીડીએમ) વ્ય ૂહરચનાનો સફક્રય ઉપયોગ ખાનગી કાર પરાધીનતાના ચક્રને તોડી શકે છે
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ુ ાિરી પદ્વતઓ સ્ર્થાવપત કરવામાાં સહાય કરી શકે છે
અને વધ ુ ટકાઉ (Sustainable) મસ
દા.ત. ખાનગી પફરવહન (બસ અને રે િ સેવાઓ) નો ઉપયોગ.
ુ ેશન) માાં િઘત
ુ મ પાફકિંગની જરૂરીયાતોનાાં
ડીસીઆર( ડેવિોપમેન્ટ કન્ટ્રોિ રે ગિ

ધોરણો

અને વધ ુ બમુમાળી પાફકિંગ િોટ બનાવવાની ઉત્સકુ તા સાર્થે, રાજકોટ શહેર પરાં પરાગત
અલિગમન ાંુ પાિન કરે છે . તેમ છતાાં, જાહેર પફરવહનની મજબ ૂત પહેિ અને પાફકિંગ િાવો
ધ્યાનમાાં િેવાની સામાન્ય તૈયારી સાર્થે, રાજકોટ પણ વ્યવસ્ર્થાપન અલિગમ અને બજાર
આધાફરત અલિગમ તરિ આગળ વધી રહ્ાં ુ હોવાન ાંુ કહી શકાય. આ અિગ ફદશાવનદે શો
ધરાવતા અલિગમો િાાંબા ગાળાના પાફકિંગ વવઝન અને મેનેજમેન્ટ વ્ય ૂહરચના પર મઝ
ૂાં વણ
તરિ દોરી જાય છે .

૬.૨ પાફકિંગ માટે ની અર્થટ-વ્યવસ્ર્થા :ઘણા સાંશોધનકારો માને છે કે પાફકિંગન ાંુ આવર્થિક મ ૂલ્ય તેની સાર્થે જોડાયેલ ાં ુ છે અને તેર્થી તે
એક ચીજવસ્ત ુ તરીકે ગણવામાાં આવશે જેના માટે વપરાશકતાટ એ ચ ૂકવણી કરવી પડશે.
શહેરીકરણના વતટમાન ધસારામાાં જમીન એ મયાટ ફદત સાધન છે , જેના માટે અમયાટ ફદત
માાંગ છે . આવા ફકસ્સાઓમાાં, આવા દુિટિ ચીજવસ્ત ુ કોને િાળવવા જોઈએ? શાંુ તે તવા
િોકોને િાળવવી જોઈએ કે જેની સૌર્થી વધ ુ માાંગ છે અર્થવા તે િક્ત સૌર્થી વધ ુ બોિી
િગાવનારને િાળવવા જોઈએ? વન:શાંકપણે, રસ્તાની ઓછી જગ્યાને(Scare Road Space)
પ્રાધાન્ય આપવાની જરૂર છે .
ુ બ, પાફકિંગમાાં
હવે પછીનો મદ્દુ ો નીચા દરે પાફકિંગની ઉપિબ્ધતાનો છે . એક અવિોકન મજ
ક્ાાંક સસ્તા અર્થવા નજીવી કીમત

િેવામાાં આવે છે જ્યારે તે શહેરની કોઈ મલ્ુ યવાન

જાગીર ધરાવે છે .. સબવસડી એવા વપરાશકતાટ ઓ માટે છે કે જેમની પાસે મયાટ ફદત માધ્યમ
અને પસાંદગીઓ છે અને પાફકિંગની માાંગણી કરનારા િોકો આ કેટેગરીમાાં આવતા નર્થી.
સામાજજક અને આવર્થિક બાબતો પાફકિંગમાાં સબવસડીને યોગ્ય ઠેરવતા નર્થી. જો પાફકિંગ 'રી'
ુ ાવે છે . અને પાફકિંગની જગ્યાઓ ઝડપર્થી
એટિે કે મિત ર્થઈ જાય તોતે તેન ાંુ મ ૂલ્ય ગમ
િરાઈ જાય છે અને િાાંબી િાઈનો રચાય છે જેના કારણે અકસ્માત કે િીડવધારો ર્થાય
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છે .માણસો પાફકિંગ ને શોધવા માટે આમતેમ િરે છે જે તેઓના વાહનના ફક.મી.માાં વધારો
કરે છે આર્થી િીડ અને પ્રદૂ ષણની સમસ્યાઓ સજાટય છે આવી અસમાનતા વનણટય લેનારા
માટે માળખાગત સમસ્ર્ાનો ઉકેલ લાવવાને બરલે પાર્કિંગને મલ્ર્વાન આતથિક સાંપતિ
તરીકે જોવાની જરૂર્રર્ાત રજ કરે છે .

૬.૩ પાફકિંગ માટે ના ધારા ધોરણો :શહેરો પાફકિંગની એવી આવશ્યકતાઓને વનધાટ ફરત કરે છે જેમાાં

ઓછામાાં ઓછાં પાફકિંગ

ુ મ પાફકિંગ તરીકે ઓળખાય છે . આવા િઘત
ુ મ
ઉપિબ્ધ ર્થઇ શકે . જે સામાન્ય રીતે િઘત્ત
પાફકિંગ શહેરી વવસ્તારના કાયદા હેઠળ રાખવા કે બનાવવા િરજજયાત છે . િાળવેિ જગ્યા
માટે જમીનના ઉપયોગ અને પ્રવ ૃવત્તના સાંદિટમાાં પાફકિંગની માત્રા બદિાય છે . આમ, બાયિોઝ એપાટટ મેન્્સ, ઓફિસો, વર્થયેટરો, શાળાઓ, હોક્સ્પટિો જેવી બીજી ઘણી જગ્યાઓ
માટેની પાફકિંગ આવશ્યકતાઓ નો ઉલ્િેખ કરે છે . પાફકિંગ જરૂફરયાતોનો એકમ ક્ષેત્ર દીઠ
ઇક્વીવેિન્ટ કાર સ્પેસ (ઈ.સી.એસ.) પર એકમ ની િન્દ્ષ્ટ્ટએ અર્થવા (ઈ.સી.એસ.)શાળામાાં
વવદ્યાર્થીઓની સાંખ્યા માટે અર્થવા ઓફડટોફરયમની બેઠકોની સાંખ્યા માટે ઇક્વીવેિન્ટ કાર
સ્પેસમાાં સ્પષ્ટ્ટ કરી શકાય છે . નીચે આપેિા આંકડામાાં િારતીય અને વવદે શી શહેરોમાાં
ુ
વવવવધ કમવશિયિ કાર પાફકિંગ માટે ઇક્વીવેિન્ટ કાર સ્પેસ(ઇ.સી.એસ.)ના વિણોની તિના
કરવામાાં આવી છે .
ઇક્વીવેિન્ટ કાર સ્પેસ (ઇ.સી.એસ.) વિણ દશાટવે છે તેમ, રાજકોટ જેવા મોટાિાગના
િારતીય શહેરોમાાં જરૂર કરતા વધારે પાફકિંગ આપવાની વ ૃવત્ત વાળા િોકોએ વષોર્થી
ુ તમ વધારો કયો છે . આ અલિગમ વવિિરના શહેરોર્થી વવપરીત છે , જે
પાફકિંગમાાં ન્યન
ઓછામાાં ઓછી પાફકિંગ આવશ્યકતાઓને ઘટાડે છે . વસિંગાપોર અને હોંગકોંગ જેવા શહેરોએ
િીડને રોકવા માટે પહેિાર્થી ઓછી પાફકિંગની જરૂરીયાતોમાાં નોંધપાત્ર ઘટાડો કયો
ુ બ પાફકિંગ ની િઘત્ત
ુ મ જરૂફરયાતની જોગવાઈઓ જે
છે .ઈમારત નાાં પાફકિંગ બાય-િોઝ મજ
પાફકિંગના પરુ વઠામાાં વધારો કરે છે . આ ઈમારતનાાં વવકાસકતાટ ઓને આવર્થિક મ ૂલ્યવાન
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સાંપવત્તનનો યોગ્ય ઉપયોગ કરવા પર દબાણ સજ ે છે .આ ધોરણો િક્ત જમીનના ઉપયોગ
પર આધાફરત છે અને પફરવહનની વનકટતા, જમીનની ફકિંમત અર્થવા પાફકિંગની વહેંચણી
માટેની સાંિાવના અને ખાનગી ક્ષેત્રની ભ ૂવમકા જેવા પફરબળોને ધ્યાનમાાં િેતા નર્થી.
૬.૪ પાફકિંગ નાાં બદિાતા માપદાં ડો ની જરૂફરયાત :વૈવિક સ્તરે , પાફકિંગની ચચાટ ઓ શહેરોના પાફકિંગ મદ્દુ ાઓને કેવી રીતે સાંચાલિત કરવી
જોઈએ તે માટે ના બદિાતા માપદાં ડો જરૂફરયાત દશાટ વે છે . નીચેન ાંુ કોષ્ટ્ટક જૂના અને નવા
ુ ના બતાવે છે .
બદિાતા માપદાં ડો વચ્ચેની તિ
પાકીંગનો જુના અને નવા માપદાં ડો
જુનામાપદાં ડો

નવા માપદાં ડો

પાફકિંગની સમસ્યા એટિે પાફકિંગનો અપ ૂરતો અપ ૂરતો
પરુ વઠો.

અર્થવા

મહતમ

પરુ વઠો,

ખ ૂબ

ઓછી અર્થવા ઉંચી ફકિંમતો, વપરાશકતાટ
માફહતી અને અયોગ્ય સાંચાિન સફહત ઘણી
પ્રકારની પાફકિંગ સમસ્યાઓ હોઈ શકે છે .

ુ
ુ પ્રમાણમાાં પરુ વઠો હોવો એ ર્થોડુાં ઓછાં
વવપિ
પ્રમાણમાાં પાફકિંગ પરુ વઠો હાંમેશા વવપિ
ઇચ્છનીય છે .

હોવા જેટિો જ નકુ સાનકારક છે .

પાફકિંગની આવશ્યકતાઓ એ કોઈ અપવાદ પાફકિંગની આવશ્યકતાઓએ દરે ક વવવશષ્ટ્ટ
અર્થવા પફરવતટન વવના ચસ્ુ તપણે િાગ ુ પફરક્સ્ર્થવતને પ્રવતલબિંલબત કરવી જોઈએ, અને
ર્થવી જોઈએ.

પફરવતટનક્ષમ રીતે િાગ ુ કરવી જોઈએ.

પાફકિંગ વ્યવસ્ર્થાપન એ છે લ્િો ઉપાય છે , પાફકિંગની સમસ્યાઓને રોકવા માટે પાફકિંગ
જ્યારે પરુ વઠો વધારવો અશક્ હોય ત્યારે મેનેજમેન્ટ
જ િાગ ુ પાડવામાાં આવશે.

ઉપયોગ

કરવો

જોઈએ.

પાફકિંગ આપવાની જવાબદારી સરકારની છે ; બજારે
તે એક સામાજજક માળખ ાંુ છે .

પ્રોગ્રામનો

માાંગનો જવાબ આપવો જોઈએ.

સરકારે પાફકિંગ પ્રદાન કરવાના ધાંધાર્થી કે
વવકલ્પ ર્થી બહાર રહેવ ાંુ જોઈએ

પાફકિંગમાાં સબવસડી અવનવાયટ છે ; ગે પ િાં ફડિંગ પાકીંગમાાં સબવસડી નબળા િોકોએ શ્રીમાંત
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અને ટે ક્સ પ્રોત્સાહન દ્વારા સરકારે ખાનગી િોકે ને સહાય આપવા સમાન છે અને તેને
ઓપરે ટરોને મદદ કરવી જોઈએ.

માંજૂરી હોવી જોઈએ નહીં.

ટ્રાફિક નાાં વધારા ની સમસ્યાઓ હિ કરવા શલ્ુ ક વવના ઓિ સ્ટ્રીટ પાફકિંગ કરી શકાત ાંુ
માટે વધ ુ ઓિ-સ્ટ્રીટ પાફકિંગની જોગવાઈ છે . નર્થી.
પાફકિંગ ચાર્જને કાં ઇજ િેવાદે વા નર્થી

નવા

બમુમાળી

પાફકિંગની

જગ્યાઓ

લબનઉપયોગી રહે છે .

માપદાં ડો એ વ્યવસ્ર્થાપન અલિગમ અને બજાર અલિગમ પર આધાફરત છે . તે

પરાં પરાગત માાંગ આધાફરત અલિગમર્થી દૂ ર જતા રહેવાની ફહમાયત કરે છે .
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૭. હાિની નીવતઓ અને યોજનાઓ:૭.૧ રાષ્ટ્ટ્રીય શહેરી (ટ્રાન્સપોટટ ) વાહન વ્યહાર નીવત :રાષ્ટ્ટ્રીય શહેરી પફરવહન (એનયટુ ીપી) ૨૦૦૬ જણાવે છે કે પાફકિંગનો ઉપયોગ માાંગ
ુ ાર પાફકિંગની ફકિંમતનો આધાર ખરે ખર
પ્રબાંધન સાધન તરીકે ર્થઈ શકે છે . તેના અનસ
જમીનના મ ૂલ્યને િઈ આંકવામાાં આવે છે અને જાહેર પફરવહનને વધ ુ આકષટક બનાવવા
માટે એક સાધન તરીકે તેનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ. નીવતમાાં જાહેર પફરવહન વાહનો અને
લબન યાાંવત્રક વાહનોને (NMT) પાફકિંગની જગ્યા િાળવવામાાં અને ક્રમાાંફકત ધોરણે(Graded
Scale) મિત પાફકિંગ આપવાની િિામણ કરવામાાં આવે છે . તે કહે છે કે "જમીનની
ફકિંમતને આધારે ફકિંમત નક્કી કરવી જોઈએ".
ુ ીક્સ્ચત કરવા કાયદામાાં સધ
ુ ારો કરવા માટે કહે છે કે “શહેર નાાં તમામ
તે શહેરોને એ સન
રહેવાસીઓ માટે પાફકિંગ ઉપિબ્ધ છે ”
મધ્યમાાં

અને હાઇરાઇઝ વેપારી સાંકુિવાળા શહેરના

મન્દ્લ્ટ-િેવિ પાકીંગ કોમ્પ્િેક્સને િરજજયાત બનાવવ ાંુ જોઈએ. નીચેન ાંુ કોષ્ટ્ટક

બતાવે છે કે નેશનિ અબટન ટ્રાન્સપોટટ (એનયટુ ીપી) નીવતમાાં પાફકિંગ માટે સ્પષ્ટ્ટ ફદશા
પ્રદાન કરવા માટે ના કેટિાક વવરોધાિાસ જણાય છે . તે માળખાગત સવુ વધા વધારવા
તેમજ પેઇડ પાફકિંગ તરિ આગળ વધવાની વાત કરે છે જેર્થી ખાનગી વાહનોનો વપરાશ
ઘટાડી શકાય.
પાફકિંગ માટે નો એન.ય.ુ ટી.પી. અલિગમ
પોિીસી/
પ્િાન

અલિગમો
૧. પરાં પરાગત


૨. વ્યવસ્ર્થાપન

૩. બજાર

અનકુ ળ
ૂ તા

ુ બ
મજ

૧૦ િાખ ર્થી વધ ુ

અદિ-બદિ

કરતા

વસ ૂિાત

જે

વસ્તી

સાયકિ વપરાશકારો

વપરાશ

કરે િી

માટે

જમીનના

મ ૂલ્યને

રાજ્ય સરકારે તમામ

શહેરોમાાં
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પાકટ

અને
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બાય-િોઝ

માાં

ુ ારો કરવો જોઇએ
સધ
જેર્થી આવા મકાનોના
વપરાશકારો

પ્રદાન કરાવી.


માટે

પાફકિંગની

પ ૂરતી

જગ્યા મળી રહે.
 શહેરના

કેન્િોમાાં

મન્દ્લ્ટ-િેવિ



પાફકિંગ

સાંકિ
ૂ



અસરકારકતામાાં
સ્ટ્રીટ

પાફકિંગને

પ્રોત્સાહન આપવ ાંુ .



ઉપયોગ

ઘટાડીને

/અર્થવા

રાહદારીઓની

વધારવામાટે ની

ુ ારો.
સિામતીમાાં સધ

પદ્વત તરીકે પેઇડ

કારના

પાફકિંગને

વપરાશને
વનયાંત્રણોનો



નવી

કાર

બનાવતા
હાિની

જાહેર
ુ ારવા
સધ

બનાવો.

કરવો.
અર્થવા

ઓિ

પાફકિંગ

સ્ટ્રીટ

એન.ય.ુ ટી.

સવુ વધાઓની

પી.

કામગીરી માટે જાહેર

જાહેર

ઉપયોગ
પાકટ ના

વનમાટ ણમાાં

પાફકિંગ ક્ષમતાને શ્રેષ્ટ્ઠ
ઓન-સ્ટ્રીટ

આવક

પાફકિંગમાાં િી અને
દાં ડનો

પાફકિંગ

અને

કરો.

ઉપયોગ કરવો.

પહેિા,
ઓિ-

કારનો

ઘટાડવાની

સવુ વધાઓ

 ઓન-સ્ટ્રીટ પાફકિંગની
અને



ગે રકાયદે સર પાફકિંગ

પાફકિંગ

આવશ્યકતાિરજજયા

ઘટાડો

ખરે ખર રજૂ કરે છે .

વનયાંવત્રત કરવા માટે

ની

તહોવી જોઈએ.

સવુ વધાઓ

રાઇડની

અને

પફરવહન
માટે

- ખાનગી િાગીદારી
(પીપીપી) નો વવકાસ
કરવો.

૭.૨ વતટમાન પાફકિંગ પોિીસી:રાજકોટમાાં વષટ ૨૦૧૪ માાં પાફકિંગ નીવત તૈયાર કરવામાાં આવી છે જેને સ્ર્થાયી સવમવત
ઠરાવ નાં -૫૩૬ તારીખ ૦૩/૦૧/૨૦૧૪ર્થી માંજૂરી આપવામાાં આવેિ છે . અસરકારક જાહેર
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પફરવહન પ્રણાિી અને પ ૂરતી પાફકિંગ નીવતના અમિીકરણ દ્વારાટ્રાફિક િીડ, અકસ્માતો,
હવા અને ઘોંઘાટ પ્રદૂ ષણને ઉકેિી શકાય છે .
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૮. પાફકિંગ પોિીસી ની જરૂરીયાત :ુ પ્રમાણમાાં પાફકિંગ ક્ષમતાની જરૂર હોય છે . તેઓ િાાંબા સમય
ખાનગી વાહનોમાાં વવપિ
ુ ી પાકટ કરે છે . એક ખાનગી વાહન, સામાન્ય રીતે, ફદવસમાાં ૨૦-૨૨ કિાક (૮૦-૯૨%
સધ
સમય ) માટે પાકટ ર્થાય છે . પફરવહનના અન્ય મોડેિો પાફકિંગ કરતા પફરવહનમાાં વધ ુ
સમય વવતાવે છે . શેરીમાાં પાકટ કરે િી કારનો વપરાશ ૧૫ ચોરસમીટર છે , જ્યારે ઓિ-સ્ટ્રીટ
પાકટ કરે િી કારની જરૂરીયાત ૨૩ ચો.મી. છે . તે આિયટજનક આંકડા છે . જયારે
મોટાિાગના શહેરોના વવકાસ વનયાંત્રણ વનયમો (ડીસીઆર) - ૧૮-૨૫ ચો.મી.માાં વનફદિ ષ્ટ્ટ
ુ તમ કદના રહેઠાણ એકમોના સાંદિટમાાં જોવા મળે છે . જો આપણે ધ્યાનમાાં િઈએ કે
ન્યન
દરે ક કારને ફદવસ દીઠ ત્રણ પાફકિંગ સ્ર્થાનોની જરૂર હોય છે , તો એક કાર દ્વારા દરરોજ
ુ ે
જરૂરી કુ િ વવસ્તાર વનવિતરૂપે ૪૫ ર્થી ૭૦ ચો.મી જેટિો જોઈએ, તે સાલબત કરે છે કે વધન
વધ ુ પાફકિંગન ાંુ પ્રદાન કરવ ાંુ એ ટકાઉ ઉપાય નર્થી.

રાજકોટમાાં એક વ્યાપક પાફકિંગ નીવતની ગે રહાજરીના પફરણામે ઘણા સ્ટે ક હોલ્ડરો દ્વારા
ુ ગ
પાફકિંગના મદ્દુ ાઓને સ્વતાંત્ર રીતે વહેંચવામાાં કે ચચટવામાાં આવ્યા જેર્થી સસ
ાં ત અલિગમના
આ અિાવને િીધે જે યોજનાઓ અને પ્રોજેક્્સ બન્યાાં તે વવરોધાિાસી પ્રકારના

બન્યા

જેર્થી ટાંકા ગાળાની પાર્કિંગ સમસ્ર્ા હલ કરવા માાં ઉચ્ચ રોકાણ વાળા આવા પ્રોજેક્ટ નો
અંત આવે છે . રાજકોટને એક પાફકિંગ નીવતની જરૂર છે જેમાાં એક સવટગ્રાહી િન્દ્ષ્ટ્ટ હોય, જેમાાં
વ્ય ૂહાત્મક ઉદ્દે શો હોય અને તે રાજકોટની એકાં દર પફરવહન નીવત અને ઉદ્દે શ્ય તેમજ
ુ ગ
વૈધાવનક વવકાસ યોજના સાર્થે સસ
ાં ત હોય.
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૯. વ્ય ૂહાત્મક અલિગમ :કોઈપણ નીવતનો વ્ય ૂહાત્મક ઉદ્દે શ વનણાટ યક હોય છે , કારણ કે તે શહેર દ્વારા કરવામાાં આવેિ
આગળની કાયટવાહી માટેના મ ૂળ વનયમો આપે છે . રાજકોટની પાફકિંગ નીવતનો વ્ય ૂહાત્મક
ઉદ્દે શ છે ......
૧. િાવો અને અન્ય માધ્યમો દ્વારા માાંગન ાંુ સાંચાિન કરવ.ાંુ
૨. "ટ્રાવેિ ફડમાન્ડ મેનેજમેન્ટ (ટીડીએમ)"ની વ્ય ૂહરચના દ્વારા ખાનગી વાહનનો
ુ ાંુ મહત્વ ઘટાડવ.ાંુ
ઉપયોગ અને તેને આવધન વસ્તન
૩. શક્ હોય ત્યાાં જાહેર પફરવહનના ઉપયોગને પ્રોત્સાહન આપવ.ાંુ
આ દસ્તાવેજમાાં રાજકોટની પાફકિંગ નીવત, વવવશષ્ટ્ટ ક્ષેત્રો અને શરતો જેમાાં પાફકિંગ
વ્યવસ્ર્થાપન અને અમિીકરણના માળખા માટે ની વ્ય ૂહરચના કાયટ કરશે તેના વ્યાપક
વસદ્ાાંતો વનધાટ ફરત કરે છે .પોલલસીનુ ાં તનમાા ણ એ પ્રોગ્રામ્સ અને તવતશષ્ટ ર્ોજનાઓ બનાવવા
માટેનો પ્રારાં લભક લબિંદુ હશે. આ નીતત મુખ્ર્ ભાગીરારો સાથે ર્ોર્જર્ેલી ચચાા ઓ અને
આંતરરાષ્ટ્રીર્ / રાષ્ટ્રીર્ શ્રેષ્ઠ પ્રણાલીઓની સમીક્ષાને આધારે બનાવવામાાં આવી છે .
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૧૦. માગટ દશટનરૂપ વસદ્ાાંતો :ુ ય વસધ્ધાાંત એ છે કે "પાફકિંગની માાંગ ક્રમશ ઘટાડવી અને
રાજકોટમાાં પાફકિંગ માટે ના મખ્
તમામ પ્રકારના વાહનો માટે સાંગફઠત પાફકિંગની સવુ વધા કરવી".


રાજકોટ તેની પાફકિંગ જરૂરીયાતોને સાંચાલિત કરવા માટે ક્ષમતા વધારવાની
જગ્યાએ માાંગ વ્યવસ્ર્થાપનની નીવતને સફક્રયપણે આગળ ધપાવશે.



ુ વત્તાની જાહેર પફરવહન અને નોન- મોટોરાઈઝ પફરવહન
રાજકોટ ઉચ્ચ ગણ
ચિાવતા વાહન વ્યવહારને પ્રોત્સાહન આપશે.
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૧૧. પાફકિંગના નીવત વનદે શો:પોલિસીના વનદે શો દ્વારા પાફકિંગ નીવત સ્પષ્ટ્ટ કરવામાાં આવી છે . તેઓ ઓન સ્ટ્રીટ પાફકિંગ,
ઓિ સ્ટ્રીટ પાફકિંગ,વાહનો નાાં િોડીંગ/ અનિોડીંગ ,પાફકિંગ પરવાના, આરલક્ષત પાફકિંગ,
મોટરસાયકિ અને સાયકિ પાફકિંગ ને સાંબોવધત કરવા નીવતઓ અને ફક્રયાઓ પ્રદાન કરે
છે .નીવતઓ એવા મદ્દુ ાઓમાાંર્થી િેવામાાં આવી છે જે અગાઉ પ્રકાવશત કરવામાાં આવી હતી
અને માગટ દશટક વસદ્ાાંતોન ાંુ સમર્થટન કરે છે .

૧૧.૧ પોિીસી -૧:પાફકિંગના માટે ના દર:પાફકિંગનાાં િાવો અને સમય મયાટ દા એ પાફકિંગ ઉદ્યોગોના ટનટઓવરની વ ૃદ્વદ્ અને ઉચ્ચ
પાફકિંગ માાંગવાળા વવસ્તારોમાાં ઓન સ્ટ્રીટ પાફકિંગ પર મયાટફદત પાફકિંગ કરવા માટે
મહત્વપ ૂણટ પાફકિંગ વ્યવસ્ર્થાપન પદ્વતઓ છે .
આ નીવતના વનદે શમાાં જણાવાય ાંુ છે કે રાજકોટમાાં તમામ પાફકિંગમાાં ચાર્જ િેવામાાં આવશે.
માાંગના આધારે િાવો અિગ પાડવામાાં આવશે. રાજકોટ મહાનગરપાલિકા હેઠળના સમગ્ર
વવસ્તારમાાં એક સમાન પાફકિંગ ચાર્જ રહેશે, વસવાયકે “પ્રીવમયમ વવસ્તારો” તરીકે વનયક્ુ ત
ુ ઊચી હોય
કેટિાક વવસ્તારો કે જ્યાાં પાફકિંગ ની માાંગ ઊચી હાય અને જમીનની કીમત ખબ
ત્યારે પાફકિંગના િાવોર્થી જમીનનાાં િાગનો િાડાનો ફહસ્સો ચ ૂકવવો આવશ્યક છે તેના પર
આધાફરત છે . (બાટટ ર, ઓન સ્ટ્રીટ પાફકિંગ મેનેજમેન્ટ - એક આંતરરાષ્ટ્ટ્રીય ટૂિફકટ).
ટેબિ-૧ :- પાકીંગ િીનો પ્રિાવ
ુ બ, નાણાકીય શલ્ુ ક મસ
ુ ાિરીની
ટોડ લિટમેન દ્વારા હાર્થ ધરવામાાં આવેિા એક અધ્યયન મજ
માાંગ વ્યવસ્ર્થાપનની સૌર્થી અસરકારક રીત હોવાન ાંુ માનવામાાં આવ્ય ાંુ છે . િોકો આ માટે વધ ુ
સાંવેદનશીિ હોવાન ાંુ જોવા મળે છે , કારણ કે તે એક સીધી િી છે જેને ચ ૂકવવી પડે છે . અન્ય
ખચટની સરખામણીમાાં, પાફકિંગ િી પર સૌર્થી વધ ુ અસર જોવા મળી છે . (લિટમેન,૨૦૧૩)

રાજકોટ મહાનગરપાલલકા

રાજકોટ શહેરની પાર્કિંગ પોલીસી

32

રાજકોટમાાં ઘણા એવા વવસ્તારો છે કે જેની જમીનના ઉપયોગ અને પ્રવ ૃવત્તના માળખાને
કારણે પાફકિંગની માાંગ ખ ૂબ વધારે છે . આવા વવસ્તારોને પ્રીવમયમ વવસ્તારો અર્થવા શેરીઓ
તરીકે વગીકૃત કરવામાાં આવશે. આવા પ્રીવમયમ વવસ્તારોમાાં ઊંચા પાફકિંગ ચાર્જ િાગ ુ ર્થશે.
સ્ર્થાયી સવમવત અને મ્યવુ નવસપિ કવમશ્નરશ્રીની િિામણોને આધારે પ્રીવમયમ વવસ્તારો અને
શેરીઓની સ ૂલચ વનયવમતપણે અપડેટ કરવામાાં આવશે. આ નીવતમાાં િિામણ કરે િ
ુ બ છે .
પ્રીવમયમ વવસ્તારો અને શેરીઓ નીચે મજ


ડો. યાક્ગ્નક રોડ



ડો. દસ્તરુ માગટ



ઢેબર રોડ



ટાગોર રોડ



પેિેસ રોડ



ગદ
ાં ુ ાવાડી



કેનાિ રોડ



દાણાપીઠ



કાિાવડ રોડ (ગૌરવ પર્થ)



૧૫૦’ રીંગ રોડ



સોની બજાર



પરાબજાર



ધમેન્િ રોડ



સર િાખાજીરાજ રોડ



રે સકોસટ રીંગ રોડ

તમામ કેટેગરીનાાં વાહનો માટે સમય આધાફરત પાફકિંગ ચાર્જ િેવાની િિામણ કરવામાાં
ુ નામાાં કિાકે ઊંચી વ ૃદ્વદ્ ર્થશે. ૧૨
આવી છે . પ્રીવમયમ વવસ્તારોમાાં સામાન્ય વવસ્તારોની તિ
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મીટર કરતા ઓછા રસ્તાના કોઈપણ પાફકિંગને માંજૂરી આપવામાાં આવશે નહીં.૧૨ મીટરના
રસ્તામાાં િક્ત રસ્તાની એક બાજુ સમાાંતર પાફકિંગ હશે. અઠવાફડયાના ફદવસોના આધારે
ુ વાર અને શક્ર
ુ વારે , રસ્તાની એક બાજુ
નક્કી કરવામાાં આવશે. (એટિે કે, સોમવાર, બધ
પાફકિંગની માંજૂરી આપવામાાં આવશે. બાકીના ફદવસોમાાં, તે બીજી તરિ માંજૂરી આપવામાાં
ુ ા
આવશે). મ્યવુ નવસપિ કવમશનરશ્રી દ્વારા નક્કી કરવામાાં આવેિા ૧૨ મીટરર્થી વધન
ુ બ અમિ કરવામાાં આવશે.
કોઈપણ રસ્તામાાં પાફકિંગ હોવ ાંુ જોઈએ અને તે મજ
વાહનના કદ અને પાફકિંગની અવવધના આધારે વવવવધ િાવો આપવામાાં આવશે. સાયકિ
અને વવકિાાંગોના મોફડિાઇડ વાહનો પાસેર્થી પાફકિંગ માટે શલ્ુ ક િેવામાાં આવશે નહીં. ટૂ
વ્હીિસટ, ઓટો ફરક્ષા (પેસેન્જર અને કમવશિયિ), િો કેરેજ વ્હીકિ (એિ.સી.વી) અને હાઈ
કેરેજ વ્હીકિ (એચ.સી.વી.) માટે સામાન્ય રે ટ નક્કી કરવામાાં આવશે. પાફકિંગ ચાર્જ સીધા
વાહનો દ્વારા પાકટ કરે િી ઓન-સ્ટ્રીટ જગ્યા અને માાંગ સાર્થે સાંબવાં ધત હશે. તમામ વાહનો
માટે પ્રારાં લિક ચાર્જ 3 કિાકનો રહેશે.
ઓન-સ્ટ્રીટ પાફકિંગ કરતા ઓિ-સ્ટ્રીટ પાફકિંગ ઓછા ખચાટ ળ રહેશે. ઓન-સ્ટ્રીટ પાફકિંગની
સરખામણીમાાં ઓિ સ્ટ્રીટ પાફકિંગના દરો ઓછા દરે વધશે. પ્રર્થમ 3 કિાક માટે , ઓન-સ્ટ્રીટ
પાફકિંગની સરખામણીમાાં ઓિ-સ્ટ્રીટ પાફકિંગ ઓછા ખચાટ ળ રહેશે. િોકોને ટૂાંકા અને વવસ્ત ૃત
કિાકો માટે ઓિ-સ્ટ્રીટ પાફકિંગનો ઉપયોગ કરવા અને ઓન-સ્ટ્રીટ પાફકિંગ પરની વનિટરતા
ઘટાડવા માટે પ્રોત્સાફહત કરશે.
પાફકિંગની આવકને નિો અને આવક કમાવવાન ાંુ સાધન માનવામાાં આવશે નહીં. મહેસ ૂિ
ુ ારણા યોજનાઓ માટે સ્ર્થાવનક ફહતધારકોની
આવકનો ઉપયોગ શહેરના સ્ર્થાવનક માગટ સધ
સિાહ-સ ૂચનો િઈ કામગીરી કરવામાાં આવશે. રાજકોટ મહાનગરપાલિકામાાં ટ્રાફિક સેિ
પાફકિંગર્થી ર્થતી આવકન ાંુ સાંચાિન કરશે. આ શલ્ુ ક દર ત્રણ વષટમાાં એકવાર સમીક્ષા ને
આવધન રહેશે.
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ુ ી આવક અને જાહેર જગ્યામાાં સધ
ુ ારો : ટે બિ-૨ :-પાફકિંગ મહેસિ
ુ ી આવક નો જાહેર જગ્યામાાં સધ
ુ ારા માટે ઉપયોગ
પાફકિગ મહેસિ
મેક્ક્સકો શહેરની ઇકોપાકટ ની િાવોર્થી 30% આવકની િાળવણી જાહેર જનતા દ્વારા કે
ુ ાય દ્વારા પસાંદ કરે િી જાહેર જગ્યા સધ
ુ ારણા માટે કરે છે . ઉદાહરણ તરીકે, કોિોનીયા
સમદ
ુ વત્તાયક્ુ ત
કોન્ડેસા માટે માવસક મીટરની આવકના અંદાજે ૪૯૨,૦૦૦ ડોિરમાાંર્થી, ગણ
ુ ારવા, િાઇફટિંગને કાયાકલ્પ કરવા, વગે રે માટે
પગવર્થયા પ ૂરા પાડવા, સ્ર્થાવનક ઉદ્યાનોને સધ
૧૫૦,૦૦૦ ડોિર િાળવવામાાં આવ્યા છે .
સ્ત્રોત : રીયોસ િિોરે સ એટ અિ, પ્રેક્ટીકિ ગાઈડબ ૂક,, પી-૮૮; જી.આઈ.ઝેડ. ગાઈડ બ ૂક
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૧૨. પોિીસી-૨ : પાફકિંગની અમિવારી:રાજકોટમાાં અવનયાંવત્રત અને ગે રકાયદે સર પાફકિંગનો માહોિ છે . અન્ય જાહેર માળખાકીય
સવુ વધાઓ, શેરીઓની જોગવાઈ અને જાળવણી રાજકોટ મહાનગરપાલિકાના કાયટક્ષેત્ર હેઠળ
છે .
રાજકોટની પાફકિંગ નીવત રાજકોટ ને નીચેની પદ્વતઓ દ્વારા પાફકિંગ િાગ ુ કરવા સક્ષમ
બનાવશે.

૧૨.૧ ટ્રાફિક વયસ્ર્થાપન માટે રાજકોટ મહાનગરપાલિકા ન ાંુ કાયદાકીય માળખ:ાંુ રાજકોટ શહેરમાાં પાફકિંગ મેનેજમેન્ટ કાયદો િાગ ુ કરવા રાજકોટ મહાનગરપાલિકાને
સશક્ક્તકરણ

માટે ની

કાન ૂની

જોગવાઈઓ,

ુ રાત
ગજ

પ્રાાંત

મ્યવુ નવસપિ

કોપોરે શન

(જીએમપીસી) એક્ટ ૧૯૪૯ની કિમ ૪૫૮ ની પેટા કિમ ૩૬ હેઠળ નવા વનયમો અને
કાયદાઓ ઘડી બનાવી શકાશે.
૧૨.૨ રાજકોટ મહાનગરપાલિકા નો ટ્રાફિક સેિ :મ્યવુ નવસપિ કવમશ્નરશ્રી રાજકોટ મહાનગરપાલિકા સાંચાલિત એક "ટ્રાફિક સેિ" બનાવશે.
જેન ાંુ નેત ૃત્વ એક્ક્ઝક્યુફટવ એક્ન્જવનયર / વસવનયર ટાઉન પ્િાનર અર્થવા તેનાર્થી ઉચ્ચ
કક્ષાના શાખાવધકારી (ટ્રાફિક) કરશે. ટ્રાફિક એન્િોસટમેન્ટ ઓફિસર(ટીઈઓ) ની એક ટીમ
વનમણ ૂક કરવામાાં આવશે તે ફડરે ક્ટરને ફરપોટટ

કરશે. રાજકોટ મહાનગરપાલિકાના

વવસ્તારમાાં પાફકિંગ ઉલ્િાંઘનના તમામ કેસોની તપાસ અને દે ખરે ખની કામગીરી ટ્રાફિક
એન્િોસટમેન્ટ ઓફિસર દ્વારા કરવામાાં આવશે.
રાજકોટ મહાનગરપાલિકા તર્થા રાજકોટ શહેર પોિીશ સયક
ાંુ ત રીતે પાફકિંગ માટે પરવાનગી
અને પ્રવતબાંવધત વવસ્તારો જાહેર કરશે. િોકો અને વાહનોના સરળ હિન ચિન માટે નો-
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પાફકિંગ વવસ્તાર નક્કી કરવામાાં આવશે. વવવવધ પ્રકારના વાહનો અને પાફકિંગ નાાં
વનયમોના સ્ર્થાનોની જાણ અર્થે સ્ર્થાવનક અખબારોમાાં સ્પષ્ટ્ટપણે પ્રવસદ્ કરવામાાં આવશે અને
સત્તાવાર ગે ઝેટમાાં પણ પ્રકાવશત કરવામાાં આવશે. કોઈપણ જાહેર જગ્યાએ વાહન છોડવ ાંુ કે
પાકટ કરવ ાંુ કે જેનાર્થી જોખમ, અવરોધ અર્થવા અન્ય માગટ વપરાશકારો માટે અસવુ વધા ઉિી
ુ ો માનવામાાં આવશે. આવા
કરવાની સાંિાવના હોય તે રીતે વાહનને પાકટ કરવ ાંુ તે ગન
વાહનો રાજકોટ મહાનગરપાલિકા દ્વારા જપ્ત કરી શકાશે અર્થવા ક્િેમ્પ કરી શકાશે.
ુ ા માટે ના
રાજકોટ મહાનગરપાલિકા ટોઇંગ અને દાં ડનો ચાર્જ નક્કી કરશે. ટોઇંગ અને ગન
ચાર્જ કસ ૂરદાર દ્વારા ઉઠાવવામાાં આવશે. પાફકિંગના ધોરણોન ાંુ ઉલ્િાંઘન કરનારા વાહનોને
જપ્ત કરવાનો અને/અર્થવા ક્િેમ્પ કરવાનો અવધકાર રાજકોટ મહાનગરપાલિકાના ટ્રાફિક
એન્િોસટમેન્ટ અવધકારીઓ પાસે રહેશે. ટોઈંગ વાહનો અને ક્િેમ્પ્સ ફડરે ક્ટર દ્વારા ખરીદવામાાં
આવશે. રાજકોટ મહાનગરપાલિકા પાસે યોગ્ય દાં ડ જમા ર્થયા પછી વાહનને નજીકનાાં
પાફકિંગ િોટપર ખસેડવામાાં આવશે અને બહાર પાડવામાાં આવશે.
શહેરમાાં િી, દાં ડ, ટોઇંગ અને અન્ય કોઈપણ પાફકિંગ ચાર્જ વસ ૂિવા માટે પારદશટક અને
સ્પધાટત્મક લબફડિંગ પ્રફક્રયા દ્વારા ખાનગી એજન્સીઓની વનમણ ૂક કરી શકાશે,ઓન સ્ટ્રીટ
ુ ો પાસે ની પાફકિંગ ની જગ્યાઓ અને ફ્િાયઓવર હેઠળની પાફકિંગની
પાફકિંગ વવસ્તારો પિ
જગ્યાઓ, તેમજ મ્યવુ નવસપિ પ્િોટોમાાં પાફકિંગની જગ્યાઓ સ્પષ્ટ્ટ રીતે લચદ્વિત ર્થયેિ હશે.
અને સરળતાર્થી ઓળખાઈ શકે તેમ હશે. જેમાાં ખાસ કરીને, નીચેના ધોરણોન ાંુ પાિન
કરવામાાં આવશે.
ુ બ ફડઝાઇન કરવામાાં
૧. ઓન-સ્ટ્રીટ પાફકિંગની જગ્યાઓ પર IRC:SP:12:2015 મજ
આવશે:
ુ બ, ઓન સ્ટ્રીટ પાફકિંગની જગ્યાઓની સીમાઓને સિેદ
2. IRC:35-1997 માાં સ ૂચવ્યા મજ
િાઇન દ્વારા લચદ્વિત કરવામાાં આવશે.
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ુ બ, પાફકિંગ અર્થવા નો-પાફકિંગને સ્પષ્ટ્ટ રીતે લચદ્વિત
૩. IRC:67-2001 માાં સ ૂચવ્યા મજ
સાંકેતોના બોડટ કરવામાાં આવશે.
૪. ઓન-સ્ટ્રીટ અર્થવા ઓિ-સ્ટ્રીટ પૈકીની બધી જ પાફકિંગના જગ્યાના ૧૦% પાફકિંગની
જગ્યાઓ વફરષ્ટ્ઠ નાગફરકો અને અપાંગ િોકો માટે અનામત રહેશે.
રાજકોટ મહાનગરપાલિકા કોઈપણ પાફકિંગના ક્ષેત્રની વ્યાખ્યા કરતી વખતે ચોક્કસ
ુ બ રહેશે.
માગટ દવશિકાન ાંુ પાિન કરશે. જે નીચે મજ
ુ ી પાકીગ પર પ્રવતબાંધ.
૧. બધા જ ાંકશનર્થી ઓછામાાં ઓછા ૩૦ મીટર સધ
ુ ી પાફકિંગ પર પ્રવતબાંધ.
૨. બધા ઝીબ્રા ક્રોવસિંગર્થી ઓછામાાં ઓછા ૧૦ મીટર સધ
રસ્તાના વપરાશકારોને સ્પષ્ટ્ટતા િાવવા માટે , રાજકોટ મહાનગરપાલિકાના ઓન-સ્ટ્રીટ
ુ ી
પાફકિંગના વવસ્તારોમાાં સીમાાંકન કરવાની પ્રફક્રયા શરૂ કરશે. ૨૪ મીટર કરતા વધન
હરોળવાળા બધા રસ્તાઓ પર પ્રર્થમ કામગીરી કરવામાાં આવશે, ત્યારબાદ ૧૨-૨૪ મીટર
અને છે લ્િે ૧૨ મીટર કરતા ઓછા.

૧૨.૩: પોિીસી-૩ : રીડ્વાં ુ સિંગ પાફકિંગ મીનીમમ્સ:મિત અને વધ ુ પડતા પાફકિંગ માિીકીના વાહનને પ્રોત્સાફહત કરે છે . અધ્યયનોએ સ્ર્થાવપત
કયું ુ છે કે રી પાફકિંગની વધતી સપ્િાયનાાં પફરણામે વધ ુ વાહન- ફકિોમીટર ચાિે છે . આ
ઉપરાાંત, ઓછામાાં ઓછીપાફકિંગ આવશ્યકતાઓ પણ લબલ્ડીંગ નાાં વવકાસ ખચટમાાં વધારો કરે
છે અને આવાસને મોંઘા બનાવે છે .
ુ તમ પાફકિંગ જરૂરીયાતો ક્રમશ ઘટાડશે. ન્યન
ુ તમ પાફકિંગના ધોરણો
રાજકોટ શહેર તેની ન્યન
જમીનના ઉપયોગ, પફરવહનની વનકટતા, નજીકમાાં ઓિ-સ્ટ્રીટ પાફકિંગની સવુ વધાની હાજરી
અને પાફકિંગની વહેંચણી સાર્થે જોડાયેિા હશે. હાિમાાં,રાજકોટનાાં પાફકિંગનાાં ધોરણો એ
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હકીકતને પ્રવતલબિંલબત કરે છે કે ઘરના માલિક પાસે વાહનની માલિકી ન હોવા છતાાં, તે
પાફકિંગની ફકિંમત ચ ૂકવવી જ જોઇએ. આ તે વ્યક્ક્ત પર અયોગ્ય બોજ છે જે વાહનની
માલિકીની ઇચ્છા રાખતો નર્થી અને તેના બદિે જાહેર પફરવહન અર્થવા અન્ય રીતોને
ુ ારવામાાં આવશે.
પસાંદ કરે છે . આ ધોરણોને નીચેની વવગતે સધ


પાફકિંગના ધોરણોમાાં છટછાટ આપી માાંગ ઘટાડવી.

જમીનના ઉપયોગ સાર્થેના ધોરણોને પસાંદ કરવાની પ્રચલિત પ્રર્થાને ખાળવામાાં આવશે.
જમીનના ઉપયોગ, પફરવહનર્થી અંતર, શહેરના કેન્િર્થી અંતર અને શહેરની ગીચતાના
વ્યવક્સ્ર્થત અભ્યાસ દ્વારા પાફકિંગના ધોરણોને ઘટાડવામાાં આવશે.



પફરવહનની નજીક પાફકિંગ વ્યવસ્ર્થા ઘટાડવી.

વવકાસકતાટ ઓ પફરવહન કોફરડોરની સાર્થે પાફકિંગની માત્રામાાં ૨૫% ઘટાડો કરી શકે છે . જે
સવુ નવિત કરશે કે જાહેર પફરવહનને પ્રોત્સાહન મળે .
ુ મનો ઉપયોગ આગામી 5 વષટ માટે ની
શહેરના ડીસીઆરમાાં વતટમાન પાફકિંગ િઘત્ત
મયાટ દાના બેંચમાકટ (આધારલચિ) માટે કરવામાાં આવશે.
ુ મ ધોરણો શહેરના બાહ્ય ક્ષેત્રના ધોરણો તરીકે નક્કી કરવામાાં આવશે.
આ પાફકિંગ િઘત્ત
ુ ારે િા પાફકિંગ િઘત
ુ મ ધોરણો દશાટ વતા
રાજકોટ મહાનગરપાલિકા દ્વારા રાજકોટ શહેરના સધ
ુ ારે િ િઘત્ત
ુ મ પાફકિંગ નાાં ધોરણો દશાટવવામાાં
નકશાને પ્રકાવશત કરવામાાં આવશે. જેમાાં સધ
ુ ારો કરી શકે છે . રાજકોટમાાં
આવશે. કોપોરે શન કવમશ્નરશ્રી ની માંજૂરીર્થી ડીસીઆરમાાં સધ
ુ ારે િા ધોરણો અનસ
ુ ાર પાફકિંગ રાખવામાાં આવશે.
બધા નવા વવકસીત વવસ્તારો માાં સધ
૧૨.૪ : પોિીસી-૪ : પાકીંગનાાં પરુ ાવા ની રસીદ:-
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હાિમાાં, પાફકિંગ મિત અર્થવા સસ્ત ાંુ છે . વાહનની ખરીદીના વનણટયો દરવમયાન પાફકિંગની
ફકિંમત મોટુ પફરબળ નર્થી.
કેન્િ અને રાજ્ય સરકાર (2017) એ નવા નીવત અને વનયમો ઘડવાનો તેમનો હેત ુ જાહેર
કરી દીધો છે જે નવા વાહન માલિકોને તે પરુ ાવા આપવાન ાંુ િરજજયાત બનાવશે કે ગ્રાહક
પાસે વાહન પાકટ કરવા માટે એક પાફકિંગ વવસ્તાર ઉપિબ્ધ છે . કેન્િ અને રાજ્ય સરકાર
દ્વારા ઘડવામાાં આવેિા નીવત અને વનયમોના આધારે રાજકોટ મહાનગરપાલિકા આ નીવત
પર પણ વવચાર કરશે.
આ વનયમોને મ્યવુ નવસપિ કવમશ્નરશ્રી દ્વારા બહાિી આપવામાાં આવશે. ખરીદદારોએ રાજકોટ
મહાનગરપાલિકાને પરુ ાવો આપવો પડશે કે ખરીદી દરવમયાન ઉલ્િેલખત સરનામાાંની ૨૫૦
મીટરની વત્રજ્યામાાં તેમને પાકટ કરવાની જગ્યા છે .

૧૨.૫ : પોિીસી-૫ : શેરીંગ પાફકિંગ :
મોટેિાગે, એવ ાંુ જોવાય છે કે ફદવસના ચોક્કસ સમયે ઘણા ઓિ-સ્ટ્રીટ પાફકિંગ ખાિી રહે છે .
આવ ાંુ શાળાઓ, ઓફિસ, મકાન અને રહેણાાંક વવસ્તારોની નજીક ર્થાય છે . માલિકી અને
અવધકારક્ષેત્રના પ્રશ્નોના કારણે તે વવસ્તારના અન્ય વાહનો તે પાફકિંગનો ઉપયોગ કરવામાાં
અસમર્થટ છે .
રાજકોટ મ્યવુ નવસપિ કોપોરે શન જુદા જુદા મકાન અને સવુ વધાઓ જે તે જ વવસ્તારમાાં
અર્થવા નજીકમાાં હોય તેવા િોકોમાાં પાફકિંગની જગ્યા વહેંચવાન ાંુ (શેર કરવા)

પ્રોત્સાહન

આપશે. ઉદાહરણ તરીકે, શાળાઓ, હોક્સ્પટિો, િેક્ટરીઓ અને બેંકોમાાં સપ્તાહના ફદવસોમાાં
પાફકિંગની માાંગ ઘણી હોય છે જ્યારે ઉદ્યાનો અને મોલ્સ જેવા સ્ર્થળોએ સપ્તાહના અંતના
ફદવસો દરવમયાન વાહન પાકટ કરવાની માાંગ વધારે હોય છે . શેર પાફકિંગ માાં પાફકિંગ
વ્યવસ્ર્થાપન અને જગ્યા િાળવણીનીકાયટક્ષમતાની િન્દ્ષ્ટ્ટએ માંજૂરી આપશે. આ બાંને પક્ષોની
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પરસ્પર સાંમવતર્થી બનશે અને આવા ફકસ્સામાાં, વહેંચાયેિ (શેર) પાફકિંગ િાગ ુ પડે તે
ુ / અધ્યક્ષ / સલચવ પાસેર્થી "ના વાાંધા"ન ાંુ પ્રમાણપત્ર િેવ ાંુ આવશ્યક છે .
જગ્યાના પ્રમખ

૧૨.૬ : પોિીસી-૬ : પાફકિંગ પરમીટ આપવી.
ુ ી ઓન-સ્ટ્રીટ પાફકિંગ, ખાસ કરીને રહેણાાંક શેરીઓમાાં,
પ ૂરી રાત અને િાાંબી અવવધ સધ
શેરીની જગ્યાના અસરકારક ઉપયોગ માટે ખતરો છે . આવા શેરીઓમાાં મિત પાફકિંગ માત્ર
પ્રવેશ સાંબવાં ધત સમસ્યાઓન ાંુ કારણ બનત ાંુ નર્થી પરાં ત ુ

કારોની માલિકોની સાંખ્યામાાં

વધારામાાં પફરણમે છે .
રાજકોટ મહાનગરપાલિકા દ્વારા વાહન માલિકોને તેમના ઘર અર્થવા કાયટક્ષેત્રના નજીકના
વનયક્ુ ત પાફકિંગ ઝોનમાાં પાકટ કરવાની માંજૂરી આપવા માટે પાફકિંગ પરવાનગીઓ આપશે.
િોકો માવસક અર્થવા વાવષિક ચકુ વણીને આધારે પાફકિંગ પરવાનગી ખરીદી શકશે. પાફકિંગ
પરવાનગીન ાંુ વાવષિક ધોરણે નવીકરણ કરવામાાં આવશે. તે સ્ર્થાનમાાં વનયક્ુ ત પાફકિંગ
વવસ્તારોમાાં પાફકિંગ મેળવવા માટે પાફકિંગ પરવાનો અવધકૃત પરુ ાવા તરીકે સેવા આપશે.
રાજકોટમાાં જુદા જુદા વપરાશકતાટ જૂર્થોની વવવવધ જરૂફરયાતોને ઓળખીને પાફકિંગ
પરવાનગીની એક સાંપ ૂણટ વસસ્ટમ અપનાવાશે. જેમાાં નીચેના મદ્દુ ા શામેિ હશે.
ુ બ રહેણાાંક
રહેણાાંક પરવાનગીઓ : રાજકોટ મહાનગરપાલિકા દ્વારા નીચે દશાટ વેિ કેસો મજ
પરવાનગીઓ આપશે.


અરજદારન ાંુ વનવાસ રસ્તાના એક િાગમાાં આવેલ ાં ુ છે જ્યાાં પાફકિંગ માટે નો સમય
અને િાવ દ્વારા વનયમન ર્થાય છે .



અરજદારના વનવાસસ્ર્થાન પાસે ઓિ-સ્ટ્રીટ પાફકિંગ સવુ વધાઓ નર્થી.



અરજદારન ાંુ વનવાસસ્ર્થાન કોઈ પ્રસાંગ(ઇવેન્ટ) કરવાના ક્ષેત્રમાાં છે - ઉદાહરણ
:સ્ટે ફડયમ, અર્થવા આવી કોઈ સવુ વધા જ્યાાં વારાં વાર વાહનોની કોડટ વનિંગ હોઈ શકે.
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કામગીરીના વવસ્તારમાાં પરવાનગીઓ :રાજકોટ મહાનગરપાલિકા અરજદારને વકટ ઝોન
પરમીટ તો જ આપવામાાં આવશે જો અરજદાર ખાતરી આપે કે:


અરજદારન ાંુ કાયટ સ્ર્થળ, પાફકિંગની જગ્યાની નજીક અર્થવા નજીકના સ્ર્થળે છે .



અરજદાર તેમની વવન્ડવશલ્ડ પર પરવમશન પ્રદવશિત કરશે જ્યારે વાહન પાફકિંગની
જગ્યામાાં પાકટ કરવામાાં આવશે.



કાયટક્ષેત્રની પરવાનગી અઠવાફડયાના ચોક્કસ ફદવસો પર વનધાટ ફરત સમયગાળા
માટે માન્ય રહેશે.

રાજકોટ મહાનગરપાલિકા નો ટ્રાફિક સેિ વપરાશકતાટ ઓને પાફકિંગ પરવાનગી આપશે.
વાવષિક અર્થવા અધટ-વાવષિક ધોરણે સાંિવત પાફકિંગની પરવાનગી આપવામાાં આવશે. કાર
માલિકોએ રહેણાાંક અર્થવા કાયટસ્ર્થળન ાંુ સરનામ ાંુ આપવ ાંુ પડશે, જેની સામે રાજકોટ
મહાનગરપાલિકા પરવમટ આપશે. જૂના શહેરની અંદર, નજીકના સરનામાાં સાર્થે જોડાયેિ
રહેણાાંક પરવાનગી દશાટ વ્યેર્થી ઓન-સ્ટ્રીટ પાફકિંગ પર મિત પરવાનગી આપવામાાં આવશે.
જો પરવમટ ધારકો એ

વવન્ડવશલ્ડ પરપરવમટો દશાટવવામાાં વનષ્ટ્િળ રહેશે તો તેમની સામે

યોગ્ય પગિા િેવામાાં આવશે. રહેણાાંક પાફકિંગ પરવમશન પણ પાફકિંગના પરુ ાવા તરીકે કામ
કરશે.

૧૨.૭ : પોિીસી-૭ : આઈ.ટી.પી.એસ. પાફકિંગ ન ાંુ નીયમન :
રાજકોટ શહેરમાાં આશરે ૨૦૧૮માાં ૨૭,000 જેટિા ઓટો ફરક્ષા હતા. તે પછી તેમાાં સતત
વધારો ર્થતો રહેિ છે . આ નીવતના આદે શ શહેરના બધા સીમાાંકન વવસ્તારોમાાં IPTને િાગ ુ
પડશે.
રાજકોટ શહેર માટે પાફકિંગ ટે ક્સીઓ અને ઓટો ફરક્ષાઓ માટે ઓન-સ્ટ્રીટ સ્પોટ વનયક્ુ ત
કરશે. આ જગ્યાઓ ખાસ કરીને રાજકોટ મહાનગરપાલિકા દ્વારા સીમાાંકન કરવામાાં આવશે.
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જ ાંકશન નજીક ૫૦ મીટર વત્રજ્યામાાં કોઈ આઈપીટીએસ પાફકિંગ આપવામાાં આવશે નહીં. આ
જગ્યાઓનો ઉપયોગ કરવા માટે આઈપીટીએસ પાસેર્થી કોઈ શલ્ુ ક વસ ૂિ કરવામાાં આવશે
નહીં. અન્ય વાહનોને આ વવસ્તારોમાાં પાકટ કરવાની માંજૂરી આપવામાાં આવશે નહીં.
આઇપીટીએસને અન્ય વાહનો માટે વનયક્ુ ત જગ્યાઓ પર પાકટ કરવાની માંજૂરી આપવામાાં
આવશે નહીં.
પફરવહનના સ્ર્થળોર્થી ૩૦૦ મીટરની અંદરના વવસ્તારોમાાં આઇપીટીએસ પાફકિંગ માટે
ટોચની અગ્રતા આપવામાાં આવશે. કોઈ અવનવિત ક્ષેત્રમાાં કોઈપણ આઇપીટી પાફકિંગ યોગ્ય
પાફકિંગ ચાર્જ અર્થવા યોગ્ય પગિા માટે જવાબદાર રહેશે.
રાજકોટ મહાનગરપાલિકા શરૂઆતમાાં તેના અવધકારક્ષેત્રની અંદરની તમામ શેરીઓ પર
આઇપીટી પાફકિંગ વવસ્તારોન ાંુ સીમાાંકન કરશે.મોલ્સ, બસ ટવમિનલ્સ અને રે લ્વે સ્ટે શન્સ જેવા
વ્યવસાવયક અને પફરવહન કેન્િો પાસે આઈપીટી પાફકિંગને અન્ય મોડ્સ પાફકિંગ કરતા
વધારે પ્રાધાન્ય આપવામાાં આવશે. આવા પાફકિંગ િક્ત ઓટો રીક્ષા અને શહેરની ટે ક્સી
ુ ી મયાટ ફદત રહેશે.
સધ

૧૨.૮ : પોિીસી-૮ : િાડા નાાં વાહનો ન ાંુ વ્યવસ્ર્થાપન:રાજકોટ શહેરમાાં, માિવાહક વાહનોને ફદવસના દરે ક સમયે આંતફરક શેરીઓ પર જવા
દે વાને િીધે શેરીઓની ક્ષમતા અને કાયટક્ષમતા ઓછી ર્થઈ છે . આને વનયાંવત્રત કરવા માટે,
પાફકિંગ નીવતમાાં ન ૂર વાહનોના સાંચાિન અને પાફકિંગની િિામણ કરવામાાં આવે છે .
ન ૂર પાફકિંગન ાંુ સાંચાિન કરવા માટે, શહેર વ્યાપી વાહનો સાંચાિન યોજના તૈયાર કરવી
જરૂરી છે . શહેરના માગટ નેટવકટ ના િાગોને િીડ મક્ુ ત કરવા ઉપરાાંત આવા પગિાર્થી
ઓન-સ્ટ્રીટ િોફડિંગ અને અનિોફડિંગ વવસ્તારો, કાગો વાહનોના પાફકિંગ વગે રેને વનયાંવત્રત
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કરવાની રીત પણ મળે છે . આ વવિાગનો હેત ુ શેરીઓ પરઅવનયાંવત્રત રીતે પાકટ ર્થયેિ
િારે ટ્રક અને અન્ય કાગો વાહનોના પાફકિંગને સાંબોવધત કરવાનો છે .
ુ બ િક્ત આવા સીમાાંકન વવસ્તારોમાાં ન ૂર વાહન પાફકિંગની માંજૂરી
અગાઉ જણાવ્યા મજ
રહેશે. શેરી ક્ષમતાનો કાયટક્ષમ ઉપયોગ સવુ નવિત કરવા માટે, ન ૂર પાફકિંગ ફદવસના ચોક્કસ
ુ ી મયાટ ફદત રહેશે, જે રાજકોટ મહાનગરપાલિકા દ્વારા બનાવવામાાં આવશે.
કિાકો સધ
પ્રર્થમ તબક્કા માટે , રાજકોટ મહાનગરપાલિકા શેરીઓની રૂપરે ખા આપશે જેમાાં િારે ન ૂર
વાહનોની અવરજવર પર સાંપ ૂણટ પ્રવતબાંધ મ ૂકવામાાં આવશે ત્યારબાદ વવગતવાર ન ૂર
વ્યવસ્ર્થાપન યોજના તૈયાર કરવામાાં આવશે.જેમાાં વાહન પાફકિંગના પ્રમાણપત્રો પ ૂરા પાડી
તમામ ન ૂર વાહનોન ાંુ સાંચાિન કરવાની વસસ્ટમ પણ હશે.
૧૨.૯ : પોિીસી-૯ : વાહનવ્યવહાર માાં બીનયાાંવત્રક વાહન વ્યવહાર(NMT) ને ઉતેજન અને
ઓિ-સ્ટ્રીટ પાફકિગ સવુ વધાઓનો પ્રચાર
રાજકોટ મ્યવુ નવસપિ કોપોરે શન બીઆરટીએસ.અને વસટી બસો દ્વારા તેના જાહેર પફરવહનને
અપગ્રેડ કરી રહ્ાં ુ છે . ઘણા વપરાશકતાટ ઓએ પ્રવતસાદ આપ્યો છે કે પ્રર્થમ અને છે લ્િી
માઇિ કનેન્દ્ક્ટવવટી એક સમસ્યા છે . તેર્થી, રાજકોટ મહાનગરપાલિકા ‘વસટી-વાઇડ’
સાવટજવનક સાયકિ શેફરિંગ વસસ્ટમ (પીબીએસ) અર્થવા સાયકિ િાડા યોજના બનાવીને
પફરવહન વપરાશકતાટ ઓને સવુ વધા આપશે. આવા સ્ટે શનોર્થી પાકટ કરવા અને સવારી
કરવા માાંગતા વપરાશકતાટ ઓને પણ િાિ મળી રહેશે. રાજકોટ મહાનગરપાલિકા સાયકિ
યોજનાના યોગ્ય અમિીકરણ માટે કામ કરશે. પફરવહન સવુ વધાર્થી ૩૦૦ મીટરની અંદરની
તમામ આયોજજત પાફકિંગ સવુ વધાઓમાાં સાયકિ માટે મિત પાફકિંગની સવુ વધા હશે.
રાજકોટ મહાનગરપાલિકા દ્વારા કેટિાક કેસોમાાં, ખાસ કરીને જૂના શહેર અને ગીચ
ુ ાકાતીઓને તેમના વાહનો પાકટ કરી અને સાયકિનો ઉપયોગ
વવસ્તારોની આસપાસ, મિ
આવા વવસ્તારોમાાં જવા માટે સક્ષમ બનાવવા માટે, ઓિ-સ્ટ્રીટ પાફકિંગની આસપાસ
સાયકિની યોજનાઓને પ્રોત્સાહન આપશે.
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૧૩. પાફકિંગ તકનીકો અને સ્માટટ પાફકિંગ સવુ વધાઓ :
ુ બ રાજકોટ મહાનગરપાલિકા આઇટીએસ( ઈન્ટે િીજન્ટ
આ સેક્શનની વવગતવાર ચચાટ મજ
ટ્રાન્સપોટે શન

વસસ્ટમ)વ્ય ૂહરચના

અમિમાાં

મ ૂકશે.

વપરાશકતાટ ઓ

પાસેર્થી

પાફકિંગ

સવુ વધાઓનો ચાર્જ િેવાનો મહત્ત્વપ ૂણટ ઉદ્દે શ રહેશ,ે જ્યારે પાફકિંગની માાંગ ઘટાડવામાાં સિળ
રહેિા િોકોને પ્રોત્સાહન આપવામાાં આવશે. સ્માટટ પાફકિંગ સવુ વધાઓ રાજકોટના નાગફરકને
સક્ષમ બનાવશે. જેમ કે(૧) શહેરના કેન્િમાાં એક ઉપિબ્ધપાફકિંગ સ્ર્થળ શોધી શકશે (૨)
શહેરના મધ્યમાાં વાહન આગમન પર પાફકિંગ સ્ર્થળ હજી પણ ઉપિબ્ધ રહેવાની સાંિાવના
વવશે સિાહ આપી શકાય. અને (૩) આવા પાફકિંગ સ્ર્થળ માટે અનામત અને પ ૂવટ ચ ૂકવણી
કરવાન ાંુ નક્કી કરવામાાં આવશે.રાજકોટમાાં સ્માટટ પાફકિંગ વસસ્ટમને િાગ ુ કરવાના અન્ય
િાયદાઓ વાહનન ાંુ યોગ્ય પફરભ્રમણ, જગ્યાનો ઉપયોગ અને યવુ નિાઇડ િી પ્રફક્રયામાાં
ુ ારણા કરવાન ાંુ હશે.
સધ
ુ ય ઉદ્દે શો હશે.
ટૂાં કમાાં કહીએ તો, રાજકોટમાાં સ્માટટ પાફકિંગ મેનેજમેન્ટના ત્રણ મખ્
(૧) પાફકિંગના ક્ષેત્રોની વ ૃદ્વદ્ને વનયાંવત્રત કરવા અદ્યતન ચકુ વણી વસસ્ટમો સેટ કરવામાાં
આવશે.
(૨) ઉપિબ્ધ પાફકિંગની જગ્યા શોધતી વખતે પસાર કરે િો સમય ઓછો કરવો.
ુ ારો કરવો.
(૩) પાફકિંગ જગ્યાઓની સેવાની કાયટક્ષમતામાાં સધ

૧૩.૧ પાકીંગની જગ્યાઓની ઉપિબ્ધતા અંગે ની અધ્યતન માફહતી :
ુ ાન કરવામાાં આવ્ય ાંુ છે કે શહેરના કેન્િમાાં ૩૦% જેટિો ટ્રાફિક પાફકિંગની
એક એવ ાંુ અનમ
જગ્યાઓ માટે િરતા વાહનોને કારણે દબાણ ર્થયેિો છે . રાજકોટમાાં પાફકિંગની જગ્યાઓની
ઉપિબ્ધતા અંગે ગવતશીિ માફહતી પ્રદવશિત કરવાર્થી, પાફકિંગના વવસ્તારોની શોધમાાં િરતા
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વાહન ચિાવવાની મયાટદામાાં નોંધપાત્ર ઘટાડો ર્થઈ શકે છે . એવા વવસ્તારો કે જ્યાાં જફટિ
પાફકિંગ ની સમસ્યાઓ સજાટતી હોય જેવા કે મોિ, વેપારી કેન્િો અને વહેંચાયેિ પાફકિંગ
સવુ વધાઓની આસપાસ સ્ર્થાવપત કરી શકાય છે . આવી વ્ય ૂહરચનાર્થી પાફકિંગ વ્યવસ્ર્થાપન
પ્રણાિીમાાં પણ વવિાસ વધશે. આવી માફહતી ઇન્ટરનેટ અને િોન દ્વારા વપરાશકતાટ ઓને
પણ પ્રદવશિત કરી શકાય છે . અગાઉની કરે િ ચચાટ જેવી કે પ્રાઇવસિંગ એ ઓન-સ્ટ્રીટ પાફકિંગ
પરનાાં ઘસારા અને િીડને સાંચાલિત કરવાની સૌર્થી અસરકારક વ્ય ૂહરચના છે . આ પાફકિંગ
મીટર ફદવસના સમય સાર્થે ગવતશીિ િાવો પ્રદવશિત કરશે. ચકુ વણીની રીત સ્માટટ કાડડટ સ
ુ ીની રહેશે.
સફહત, રોકડર્થી િઈને ઓનિાઇન ચકુ વણી સધ
રાજકોટ મહાનગરપાલિકા િાાંબા ગાળે ટ્રાવેિ કાડટ સાર્થે જાહેર પફરવહન સવુ વધાઓના
સીમિેસ એકીકરણ પર પણ વવચાર કરી શકે છે જેનો ઉપયોગ પાફકિંગ ચાર્જ ચ ૂકવવા માટે
પણ ર્થઈ શકે છે . રાજકોટ મહાનગરપાલિકા ની સમવપિત વેબએક્પ્િકેશન અને મોબાઇિ
એક્પ્િકેશન દ્વારા િોન ટે કનોિોજી દ્વારા ચ ૂકવણી પર પણ વવચારણા કરશે.
૧૩.૨ પાકીંગ માગટ દશટન અને માફહતી પ્રણાિી :
પાફકિંગ માગટ દશટન અને માફહતી (પી.જી.આઈ.) વસસ્ટમ્સ ડ્રાઇવરોને પાફકિંગની ઉપિબ્ધતા
અંગે ની માફહતી આપવા સાંદેશ રૂપે ર્થતો ઉપયોગ પર આધાફરત છે . પાફકિંગ માગટ દશટન અને
માફહતી (પી.જી.આઈ) વસસ્ટમ્સ જ્યાાં પાફકિંગન ાંુ સ્તર ઓછાં હોય છે ત્યાાં ડ્રાઇવરોને કાર પાકટ
પર ફદશા વનદે શન દ્વારા ખાિી પાફકિંગની જગ્યાઓની શોધમાાં સહાય કરવા માટે
બનાવવામાાં આવી છે .
દરે ક પાફકિંગની જગ્યાઓની ઉપિબ્ધતા માટે ની સવુ વધાઓ સેન્સર દ્વારા મેળવવામાાં આવે
છે જે કાર નો પ્રવેશ અને બહાર નીકળવાની સાંખ્યાની ગણતરી કરે છે અર્થવા, અન્ય
ફકસ્સામાાં, સવુ વધાઓની ક્ષમતા માટે મશીનો અર્થવા રોકડ રજજસ્ટર પર જારી કરે િી
ુ ના કરીને આ માફહતી એક કેન્િીય અર્થવા મખ્
ુ ય કમ્પ્યટ
ુ ર પર મોકિવામાાં
ફટફકટની તિ
આવે છે જે તેનાાં પર પ્રફક્રયા કરે છે અને ઉપિબ્ધ પાફકિંગના સ્ર્થાનો નક્કી કરે છે .
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ઉપિબ્ધતા સામાન્ય રીતે "સાંપ ૂણટ" અર્થવા "ખાિી" ની િન્દ્ષ્ટ્ટએ વ્યક્ત કરવામાાં આવે છે
પરાં ત ુ કેટિાક ફકસ્સાઓમાાં જગ્યાઓની વાસ્તવવક સાંખ્યા આપવામાાં આવે છે .
રાજકોટ માટે, પાફકિંગ માગટ દશટન માફહતી (પી.જી.એસ.)નો ઉદ્દે શ એવો છે કે હાિની પાફકિંગ
સવુ વધાઓના વધ ુ કાયટક્ષમ ઉપયોગને પ્રોત્સાફહત કરવા માટે અને પાફકિંગની જગ્યાઓની
ઉપિબ્ધતા અંગે નીમાફહતી આપીને ડ્રાઇવરો દ્વારા કરવામાાં આવતી પાફકિંગ સચટ ટ્રાફિકની
માત્રામાાં ઘટાડો ર્થાય.
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એનેક્ષર-૧
નીચેના કોષ્ટ્ટકો સામાન્ય અને પ્રીવમયમ વવસ્તારોમાાં ઓન સ્ટ્રીટ પાફકિંગ ચાર્જ અને ઓિ સ્ટ્રીટ
પાફકિંગ ચાર્જબતાવે છે .
ઓન સ્ટ્રીટ પાફકિંગ – પ ૂરો વવસ્તાર
૦ર્થી૩કિાક ૩ર્થી ૬કિાક ૬ ર્થી ૯ કિાક ૯ ર્થી ૧૨ કિાક ૧૨ ર્થી ૨૪ કિાક
વત્રચક્રીય વાહન
મોટર કાર
LCV
HCV

૧૫
૨૦
૨૫
૩૫

૨૦
૩૦
૩૫
૪૫

૨૫
૪૦
૪૫
૫૫

૩૦
૫૦
૫૫
૬૫

૪૦
૬૦
૬૫
૭૫

ઓન સ્ટ્રીટ પાફકિંગ – પ્રીમીયમ વવસ્તાર
૦ર્થી૩કિાક ૩ર્થી ૬કિાક ૬ ર્થી ૯ કિાક ૯ ર્થી ૧૨ કિાક ૧૨ ર્થી ૨૪ કિાક
વત્રચક્રીય વાહન
મોટર કાર
LCV
HCV

૨૦
૨૫
૩૦
૪૦

૨૫
૩૫
૪૦
૫૦

૩૦
૪૫
૫૦
૬૦

૩૫
૫૫
૬૦
૭૦

ઓિ સ્ટ્રીટ પાફકિંગ – પ ૂરો વવસ્તાર
૦ર્થી૬કિાક
૬ર્થી ૧૨કિાક
૧૨ ર્થી ૧૮ કિાક
વત્રચક્રીય વાહન
મોટર કાર
LCV
HCV

૧૦
૧૫
૨૦
૩૦

૧૫
૨૫
૩૦
૪૦

૨૦
૩૫
૪૦
૫૦

ઓિ સ્ટ્રીટ પાફકિંગ – પ્રીમીયમ વવસ્તાર
૦ર્થી૬કિાક
૬ર્થી ૧૨કિાક
૧૨ ર્થી ૧૮ કિાક
વત્રચક્રીય વાહન
મોટર કાર
LCV
HCV

૧૫
૨૦
૨૫
૩૫
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૨૦
૩૦
૩૫
૪૫

૨૫
૪૦
૪૫
૫૫

૫૦
૭૦
૮૦
૧૦૦

૧૮ ર્થી ૨૪ કિાક
૨૫
૪૫
૫૦
૬૦

૧૮ ર્થી ૨૪ કિાક
૩૦
૫૦
૫૫
૬૫
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ઓન &ઓિ સ્ટ્રીટ પાફકિંગ (પરુ ા વવસ્તારમાાં)

દ્વદ્વચક્રીય વાહનો

૦ર્થી૩કિાક

૩ર્થી૬ કિાક

૬ ર્થી ૯ કિાક

૯ ર્થી ૧૨
કિાક

૧૨ ર્થી ૨૪
કિાક

૫

૧૦

૧૫

૨૦

૨૫

નોંધ: ૨૪ કિાકર્થી વધ ુ સમય માટે , પાફકિંગના વધારાના સમયગાળાના આધારે 0 ર્થી વધારાના
પાફકિંગના શલ્ુ ક તરીકે ગણતરી કરવામાાં આવશે. સાયકિ અને ફદવ્યાાંગ વ્યક્ક્તઓ માટે નાાં
મોફડિાઇડ વાહનો નો પાફકિંગ માટે શલ્ુ ક િેવામાાં આવશે નહીં.
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એનેક્ષર-૨
નીચેન ાંુ કોષ્ટ્ટક પાફકિંગ પરવાનગીના શલ્ુ ક દશાટ વે છે .
કોષ્ટ્ટક ૫ : પાફકિંગ પરવાનગીના શલ્ુ ક
પાફકિંગ

વાહનો

વવસ્તાર

50% DISCOUNT

65% DISCOUNT

charge

Costfor

Costfor

of

RP

& RP

vehicle

WP

WP

after

WP

WP

after

Rs. (Charge

after

disc.

(Charge

after

disc.

*365)

discount

in
For

a *365)

day

Cost of Monthl

& y cost RP

discount
(50%)

vehicle

Cost of Monthl
& RP

& y cost

(65%)

/year

/year

Month

/year

/year

Month

સામાન્ય

2w

15 5475

2738

228

5475

1916

160

વવસ્તાર

Car

40 14600

7300

608

14600

5110

426

LCV

60 21900

10950

913

21900

7665

639

HCV

70 25550

12775

1065

25550

8943

745

પ્રીમીયમ 2W

20 7300

3650

304

7300

2555

213

વવસ્તાર

Car

50 18250

9125

760

18250

6388

532

LCV

70 25550

12775

1065

25550

8943

745

HCV

80 29200

14600

1217

29200

10220

852

RP : Residential Permit
WP : Work Permit
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પાર્કિંગ બાય-િોઝ – 2019
રાજકોટ મહાનગરપાલિકા
જી.પી.એમ.સી. એક્ટ- 2002 અંતગગત
રાજકોટ શહેરમાાં જાહેર પાર્કિંગ વ્યવસ્થા કરવાની
માગગદર્શિકા
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૧.

શીર્ગક અને શરૂઆત ...................................................... ૫

૨.

વ્યાખ્યાઓ . ................................................................. ૫

૩.

અર્િકારક્ષેત્ર. ................................................................ ૮

૪.

િોરણો ......................................................................... ૯

૫.

ટ્રાર્િક સેિ - િરજો અને જવાબદારીઓ .......................... ૯

૬.

કાયગવાહી અને જરૂરીયાતો. .......................................... ૧૧

૭.

અમિીકરણ યોજના . ................................................ ૧૪

૮.

િી અને અર્તર્રક્ત ચાર્જ ............................................. ૧૭

૯.
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૧૦. છૂટ .......................................................................... ૧૯
૧૧. અપીિ.........................................................................૨૦
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પ્રસ્તાવના

ગુજરાત પ્ાાંતીય મ્યુર્નર્સપિ કોપોરે શન એક્ટ, ૨૦૦૨ ("જી.પી.એમ.સી.") કાયદા
અનુસાર જાહેર પાર્કિંગ સુર્વિાઓ પ ૂરી પાડવી અને તેન ુાં સાંચાિન કરવુ.ાં તે શહેરી
સ્થાર્નક સાંસ્થા (અબગન િોકિ ઓથોર્રટી) ના કાયગક્ષેત્ર હેઠળ છે . વતગમાન
સમયમાાં, પાર્કિંગના અમિીકરણનુાં સાંચાિન ટ્રાર્િક પોિીસ દ્વારા કરવામાાં આવે
છે . જે નાગરીકો ટ્રાર્િક પ્વાહને અવરોિે છે અથવા જાહેર શેરી પર ગેરકાયદે સર
પાકગ કરે છે . તેઓને ટ્રાર્િક પોિીસ દ્વારા દાં ડ કરવામાાં આવે છે તેમજ ગેરકાયદે સર
પાકગ કરે િા વાહનોને દૂર કરવામાાં આવે છે . મોટે ભાગે, ટ્રાર્િક પોિીસ પાસે
પયાગપ્ત ટ્રાર્િક પોિીસ જવાનોના અભાવ તેમજ વાહનોને ટોઈંગ કરવા માટેના
સાિનોના અભાવને કારણે તેઓ કાયદાનો યોગ્ય અમિ કરી શકતા નથી. અત્યાર
સુિીમાાં રાજકોટ ટ્રાિીક પોિીસ ર્વભાગ દ્વારા અત્યાંત કાળજી અને ખાંતથી તેમની
િરજ ર્નભાવવામાાં આવી છે . જો કે, છે લ્િા એક દાયકામાાં રાજકોટ શહેરની
વસ્તીમાાં અસાિારણ વ ૃદ્ધિ નોંિાઈ છે . રાજકોટ શહેર અને શહેરની વિતી જતી
વસ્તી તેમજ ગ્રામીણ ર્વસ્તારનુાં રાજકોટ શહેર સાથેન ુાં જોડાણ તેમજ વાહનોની
સાંખ્યામાાં વિારો થવાથી ટ્રાર્િકના પ્શ્નમાાં વિારો થયો છે , આ પર્રસ્સ્થર્તને િીિે
શહેરમાાં પાર્કિંગ ઉલ્િાંઘનના પ્શ્નો વારાં વાર ઉભા થાય છે , જેના કારણે રાજકોટ
શહેરના રહેવાસીઓ માટે ટ્રાર્િક ભીડ અને સિામતીની સમસ્યા ઉભી થઈ છે .
તાજેતરમાાં રાજકોટ શહેરમાાં થઇ રહેિા ર્વકાસના કામોને પહોંચી શકે તેથી
રાજકોટ મહાનગરપાલિકા દ્વારા તેમના અર્િકારક્ષેત્રમાાં આવતા ર્વસ્તારો ને
ટ્રાર્િક પોિીસ પરના બોજાને સરળ બનાવવા અને શેરીમાાં વ્યવસ્સ્થત પાર્કિંગ
સુર્નર્િત કરવાના દૃષ્ટટકોણથી મજબ ૂત માળખાગત સુર્વિાઓનુાં અમિીકરણ
કરવામાાં આવ્યુાં છે .
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આ સાંદભગમાાં GPMC એક્ટની સાંબર્ાં િત જોગવાઈ નીચે મુજબ છે :
(b)

ુ ાર:
જીપીએમસી એક્ટની કલમ ૪૫૮ અનસ
“૪૫૮ બાય-લોઝ કયા હેત ુ માટે બનાવાશે
“કોપોરે શન વખતોવખત નીચેની બાબતો સંબધ
ં ી આ અધધધનયમ અને

ધનયમો સાથે અસંગત ન હોય તેવા પેટા કાયદા કરી શકશે.
(૩૬) કોપોરે શન ને પ્ાપ્ત થયેિા અને તેના ર્નયાંત્રણ હેઠળના
સાવગજર્નક

ઉિાનો, બગીચાઓ,

વાહનો ઊભા રાખવા માટે ની

જગ્યાઓ અને ખુલ્િી જગ્યાઓને નુકશાન થાય અથવા તેનો
દુરપયોગ થાય તેનાથી રક્ષણ કરવા બાબત, તેની વ્યવસ્થાનુાં અને
િોકો તે કેવી રીતે વાપરી શકે તેન ુાં નીયમન કરવા બાબત, તેમાાં
ુાં માટે યોગ્ય પ્બાંિ કરવામા આવશે.
િોકોની યોગ્ય વતગણક
કિમ ૪૫૮ ની પેટા કિમ ૩૬ હેઠળ આ નવા નીર્ત ર્નયમો ઘડવામાાં આવશે.
કેન્દ્ર અને રાજ્ય સરકાર (૨૦૧૭) એ નવા નીર્ત ર્નયમો ઘડવાનો તેમનો હેત ુ
જાહેર કરી દીિો છે જે નવા વાહન માલિકને તે સાલબતી આપવાનુાં િરજજયાત
બનાવશે કે ગ્રાહક પાસે વાહન પાકગ કરવા માટે એક પાર્કિંગ ર્વસ્તાર ઉપિબ્િ છે .
કેન્દ્ર અને રાજ્ય સરકાર દ્વારા ઘડવામાાં આવેિા નીર્ત ર્નયમોના આિારે રાજકોટ
મહાનગરપાલિકા પણ આ નીર્ત ધ્યાનમાાં િઇ તે અંગે ર્વચારણા કરશે.

રાજકોટ મહાનગરપાલિકા

4

4

પાર્કિંગ બાય-િોઝ – ૨૦૧૯

૧. શીર્ષક અને શરૂઆત
A.

આ કાયદાને રાજકોટ મ્યુર્નર્સપિ કોપોરે શન (પાર્કિંગ) બાય-િોઝ૨૦૧૯ કહેવાશે.

B.

આ કાયદો ગુજરાત રાજ્યના સત્તાવાર ગેઝેટમાાં પ્કાર્શત થયાની
તારીખથી અમિમાાં આવશે.

C.

આ કાયદાઓ રાજકોટ મહાનગરપાલિકાના અર્િકારક્ષેત્ર હેઠળના
ર્વસ્તારમાાં િાગુ પડશે

૨. વ્યાખ્યાઓ
આ પાર્કિંગ કાયદામાાં, સાંદભગ અથવા અથગ સાથે અસાંગત ન હોય ત્યાાં સુિી:
૧) “એક્ટ” એટિે કે ગુજરાત પ્ાાંતીય મ્યુર્નર્સપિ કોપોરે શન એક્ટ ૨૦૦૨;
૨) “વિારાનો ચાર્જ”નો ઉલ્િેખ આ બાય-િોઝ કિમ ૬(૪) માાં હશે તે મુજબ
૩) “બી.આર.ટી.એસ. િેન” એટિે કે માત્ર બી.આર.ટી.એસ. બસ જ આ િેન
પર ચિાવી શકાશે, તે િેન માટે ન ુાં ર્નશાન અને સાંકેતો દોરે િા હશે.
૪) "બસ સ્ટોપ / સ્ટે શન" એટિે કે મુસાિરી માટે જાહેર પર્રવહનનો ઉપયોગ
કરતા મુસાિરો ને જાહેર પર્રવહનના વાહન માાં ચડવા તથા ઉતરવાની
મુસાિરો માટે પ ૂરી પાડવામાાં આવતી સુર્વિા.
૫) "શહેર" એટિે કે રાજકોટ શહેર
૬) “મહાનગરપાલિકા” અને “RMC” એટિે કે રાજકોટ મહાનગરપાલિકા.
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૭) “સાયકિ ટ્રે ક” એટિે કે માત્ર સાયકિોના ઉપયોગ માટે ર્વભાજજત કરે િ
ટ્રે ક.
૮) “આકસ્સ્મક વાહનો” એટિે કે એવા વાહનો જેનો ઉપયોગ આકસ્સ્મક
સમયે થતો હોય જેવા કે દદીઓને હોસ્સ્પટિ પહોંચાડવાનુાં વાહન
(એમ્બ્યુિન્દ્સ), િરજ પરના િાયર િાયટર, પોિીસ િરજ પરના વાહનો,
તથા

રાહત

કે

બચાવ

કામગીરીમાાં

રોકાયેિા

રાજકોટ

મહાનગરપાલિકાના વાહનો.
૯) “ફૂટપાથ” એટિે કે િક્ત રાહદારીઓ દ્વારા જ ઉપયોગમાાં િેવા માટે
બનાવાયેિ તેમજ મોટર વાહનો જેવા ટ્રાર્િક કરતા વાહનો માટે નહીં.
૧૦) “IRC” એટિે કે ઇષ્ન્દ્ડયન રોડ કોંગ્રેસ કોડસ .
૧૧) "ઇમ્પાઉન્દ્ડ િોટ" એટિે કે પાર્કિંગ / ટ્રાર્િક ર્નયમના ઉલ્િાંઘન માટે ટો
કરે િ વાહનો પાકગ કરવા માટે આરએમસી દ્વારા ઓળખાયેિ ર્વર્શટટ
ક્ષેત્ર
૧૨) “મોટર વ્હીકિ” એટિે કે મોટરગાડી, બસ, ટ્રક, મોટર સાયકિ, મોટર
ૂ ર અને અન્દ્ય કોઇ વાહન સ્નાયુબિ શસ્ક્ત
સહાર્યત સાયકિ, મોટર સ્કટ
દ્વારા ચિાવવામાાં આવતા હોય તેવા વાહનો.
૧૩) "મષ્લ્ટ-િેવિ પાર્કિંગ" એટિે કે એક અથવા વધુ સ્તરો પર મુખ્ય રસ્તા
થી દુર આવેિ બાંિ શેરીઓમાાં પાર્કિંગ સુર્વિા.
૧૪) “નોન-યુઝ વ્હીકિ” એટિે એવા વાહનો કે જે છે લ્િા ૯0 ર્દવસ સુિી
ચિાવવા માટે ઉપયોગ કરવામાાં આવેિ ન હોય.
૧૫) "ઓિ-સ્ટ્રીટ પાર્કિંગ" એટિે એવી જગ્યા કે જે પાર્કિંગ મુખ્ય રસ્તા પર
પાર્કિંગ ન હોય અને તે ખાનગી / જાહેર ક્ષેત્ર અથવા મષ્લ્ટ-િેવિ /
સપાટીની પાર્કિંગ સુર્વિામાાં હોઈ શકે.
રાજકોટ મહાનગરપાલિકા
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૧૬) "ઓન-સ્ટ્રીટ પાર્કિંગ" એટિે કે પાર્કિંગ માટે ખાસ ર્નયુક્ત કરે િા
ર્વસ્તારમાાં કે શેરીમાાં પાર્કિંગની વ્યવસ્થા.
૧૭) "પાકગ " અથવા "પાર્કિંગ" એટિે કોપોરે શન દ્વારા સ ૂચવેિ ર્નયુક્ત કરે િ
જગ્યામાાં મયાગર્દત સમયગાળા માટે વાહનને પાકગ કરવાની વ્યવસ્થા.
૧૮) "ખાનગી સાંપર્ત્ત ક્ષેત્ર" એટિે એવી કોઈપણ ર્મિકત કે જે સરકાર
/અબગન િોકિ બોડી ની માલિકી હેઠળ નથી.
૧૯) "પાર્કિંગ ક્ષેત્ર" એટિે કે ર્વસ્તાર બાંિ થયેિ કે બાંિ થયેિ ન હોય, બિી
બાજુથી બાંિ હોય અથવા ખુલ્િો હોય, જે વાહનો પાકગ કરવા માટે ના
પયાગપ્ત છે અને તેમાાં કોઈ શેરી અથવા ગિી સાથે જોડાવા માટે અને
વાહન માગગને માંજૂરી આપવામાાં આવે છે અથવા વાહનોના પ્વેશને
માંજૂરી આપવામાાં આવે છે .
૨૦) "પાર્કિંગ ચાર્જ" એટિે કોપોરે શન દ્વારા ર્નયુક્ત કરે િ ર્વસ્તારમાાં પાર્કિંગ
માટે વપરાશકતાગઓ પાસેથી વસ ૂિવામાાં આવતા શુલ્ક.
૨૧) “પાર્કિંગ પરર્મટ” એટિે રાજકોટ મહાનગરપાલિકા દ્વારા નક્કી કરાયેિ
શુલ્કની ચુકવણી પછી ચોક્કસ સમયગાળા માટે ર્નયુક્ત ર્વસ્તારોમાાં
વાહનો પાકગ કરવા માટે રાજકોટ મહાનગરપાલિકા દ્વારા આપવામાાં
આવતી પરવાનગી.
૨૨) "રાહદારીઓ" એટિે કે કોઈ પણ વ્યસ્ક્ત પગપાળા કે ચાિીને મુસાિરી
કરે તે..
૨૩) “ રાઈટ ઓિ વે” અથવા “ ROW ” એટિે કે પ્ોપટી એડજ, પ્ોપટી
એડજ વચ્ચેનો આખો ર્વસ્તાર જે જાહેર ક્ષેત્રમાાં છે અને તેમાાં વાહન
માગગ, ફૂટપાથ, સ્ટ્રીટ િર્નિચર મેર્ડયન, ટ્રાર્િક ર્સગ્નિો, સાયકિ ટ્રેક
વગેરે સહીતની સુર્વિાઓનો સમાવેશ છે .
રાજકોટ મહાનગરપાલિકા
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૨૪) “ટ્રાર્િક એન્દ્િોસગમેન્દ્ટ ઓર્િસર” અથવા “TEO” એટિે કે કાયદા દ્વારા
પાર્કિંગ અમિીકરણની પ્વ ૃર્ત્તઓ કરવા માટે અર્િકૃત થયેિ વ્યસ્ક્ત.

આ પાર્કિંગ બાય-િોઝ માાં વપરાયેિ અન્દ્ય તમામ શબ્દો અને
અલભવ્યક્તઓ આ કાયદામાાં વ્યાખાર્યત કયાગ મુજબ સરખા અથગ મુજબ
ની ગણાશે.

૩. અધધકારક્ષેત્ર :
કાયદાની જોગવાઈ રાજકોટ મ્યુર્નર્સપિ કોપોરે શન (આરએમસી) હેઠળના
ર્વસ્તારમાાં િાગુ થશે.
૧) બિા જ રાજમાગગ અને રાજમાગોના ભાગ.
૨) બિીજ જાહેર શેરીઓ અથવા ગિીઓ
૩) બિા જ જાહેર માગોના અર્િકારો તેમજ સાવગજર્નક શેરીઓ અને
રસ્તાઓ
૪) ઓન સ્ટ્રીટ અને ઓિ સ્ટ્રીટ પાર્કિંગની જગ્યાઓ અને ર્વસ્તાર.
૫) મ્યુર્નર્સપિ કર્મશનરશ્રી દ્વારા જાહેર કરવામાાં આવી હોય અને અસ્થાયી
સમયગાળા માટે આ ર્નયમોમાાં ખાસ નોંિાયેિ હોય તેવી ખાનગી
ર્મિકતો.
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૪. ધોરણો :
કોપોરે શન દ્વારા એ સુર્નર્િત કરાશે કે ઓન-સ્ટ્રીટ પાર્કિંગ માટે ના તમામ
ક્ષેત્રો, જેમાાં પુિ અને ફ્િાયઓવર હેઠળના પાર્કિંગના ર્વસ્તારો, મ્યુર્નર્સપિ
પ્િોટમાાં પાર્કિંગની જગ્યાઓ સ્પટટ રીતે લચદ્ધિત થયેિ હોય અને
સરળતાથી ઓળખી શકાય તે માટે નીચેના િોરણોનુાં પાિન કરવામાાં
આવશે.
૧) ઓન સ્ટ્રીટ પાર્કિંગની જગ્યા IRC:SP:12-2015 મુજબ નક્કી કરવામાાં

આવશે.
૨) IRC:35-1997 માાં સ ૂચવ્યા અનુસાર સ્ટ્રીટ પાર્કિંગ માટેની બિી
જગ્યાઓની સીમાઓ સિેદ િાઈન દ્વારા લચદ્ધિત કરવામાાં
આવશે.
૩) IRC:67-2001 પાર્કિંગ અને નો-પાર્કિંગ ર્વસ્તારોને સ્પટટ રૂપે
લચદ્ધિત કરનાર સાંકેતોના બોડગ .

૫. ટ્રાફિક સેલ – િરજો અને જવાબદારીઓ

૧) મ્યુર્નર્સપિ કર્મશનરશ્રી દ્વારા રાજકોટ મહાનગરપાલિકા સાંચાલિત એક
"ટ્રાર્િક સેિ" બનાવામાાં આવશે. જે સહાયક કર્મશનર અથવા તેથી
ઉપરના ઉચ્ચાર્િકારીઓ ડાયરે ક્ટર (ટ્રાર્િક) રહેશે.
૨) ટ્રાર્િક એન્દ્િોસગમેન્દ્ટ અર્િકારી તરીકેની જગ્યા “આસી. મેનજ
ે ર” અથવા
“નાયબ ઇજનેર/સહાયક ઇજનેર અથવા અન્દ્ય કોઈ રે ન્દ્કના વ્યસ્ક્તની
રાજકોટ મહાનગરપાલિકા
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ર્નમણ ૂક કરી તે ટ્રાર્િક એન્દ્િોસગમેન્દ્ટ ડાયરે ક્ટર અથવા ઉચ્ચ અર્િકારીને
ર્રપોટગ કરશે.
૩) ટોર્વિંગ વાહનો અને / અથવા ક્િેમ્પ્સની ખરીદી ડાયરે ક્ટર ટ્રાર્િક
દ્વારા કરવામાાં આવશે.
૪) રાજકોટ મહાનગરપાલિકાના ર્વસ્તાર અંતગગત થતા પાર્કિંગ ર્નયમોના
ઉલ્િાંઘન અંગે સામાન્દ્ય સવેક્ષણ અથવા તપાસની કામગીરી ટ્રાર્િક
એન્દ્િોસગમેન્દ્ટ ઓર્િસર દ્વારા કરવામાાં આવશે.
૫) પાર્કિંગના ર્નયમોનુાં ઉલ્િાંઘન કરનારા વાહનોને ટોઇંગ કરવાની અને /
અથવા ક્િેમ્પ આપવાની સત્તા ટ્રાર્િક એન્દ્િોસગમેન્દ્ટ ઓર્િસર પાસે
રહેશે.
૬) ક્િેમ્પીંગ કે ટોઈંગ કરવાના ર્કસ્સામાાં, રાજકોટ મહાનગરપાલિકાને યોગ્ય
વિારા નો ચાર્જ ચ ૂકવ્યા પછી વાહનને મુક્ત કરવામાાં આવશે;
૭) ટોઇંગના ર્કસ્સામાાં, વાહન નજીકના સ્થળે ખસેડવામાાં આવશે અને યોગ્ય
ચાર્જ રાજકોટ મહાનગરપાલિકામાાં જમા કરાવ્યા પછી છોડી દે વામાાં
આવશે.
૮) પાર્કિંગના ઉલ્િાંઘનની તપાસ કરવા માટે અને યોગ્ય પગિા િેવા માટે
ટ્રાર્િક સેિ દ્વારા તમામ રે કોડ્સ ગ સ અને ડેટાબેઝની જાળવણી કરવામાાં
આવશે જેને ધ્યાને િઈ મ્યુર્નર્સપિ કર્મશનર અથવા સક્ષમ અર્િકારી
દ્વારા સ ૂચવે તે મુજબ યોગ્ય પગિાાં િેવામાાં આવશે.
૯) શહેરમાાં પાર્કિંગ િી વસુિવી, દાં ડ વસુિવો અને કોઈપણ પાર્કિંગ ચાર્જ
વસ ૂિવા માટે પારદશી અને સ્પિાગત્મક બોિી પ્ર્િયા દ્વારા ખાનગી
એજન્દ્સીઓની ર્નમણ ૂક કરવામાાં આવશે. જેની દે ખરે ખ ડીરે ક્ટર (ટ્રાર્િક)
દ્વારા ર્નયુક્ત કરે િ અર્િકારી દ્વારા કરવામાાં આવશે.
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૬. કાયષવાહી અને જરૂફરયાતો :મ્યુર્નર્સપિ

કર્મશનરશ્રી

તેમના

વતી

આ

કાયદાના

િરજો

અને

જવાબદારીઓ ર્નભાવવા હેત ુ ટ્રાર્િક સેિના ર્ડરે ક્ટર (ટ્રાર્િક)ને અર્િકૃત
કરી શકે છે . કોપોરે શન દ્વારા શહેરમાાં પાર્કિંગનો કાયદો િાગુ કરવા
માટે ની પ્ર્િયાઓ અને આવશ્યકતાઓમાાં નીચે મુજબનો સમાવેશ થશે.
૧) મ્યુર્નર્સપિ કર્મશનરશ્રી અથવા તેમના દ્વારા અર્િકૃત કરાયેિ
અર્િકારી પાર્કિંગનાાં સ્થળો નક્કી કરી શકે છે કે કયા સ્થળે મોટર
વાહનો અર્નર્િત સમય માટે અથવા ચોક્કસ સમય માટે ઉભા રહેશે
તદુપરાાંત તે પાર્કિંગનાાં અન્દ્ય સ્થળ નક્કી કરી શકશે કે જ્યાાં જાહેર
સેવાનાાં વાહનો જરૂરી કરતાાં વધુ સમય માટે અટકી શકે અને
મુસાિરો માટે યોગ્ય સુર્વિા પુરી પાડવા અથે
૨) ર્વર્વિ પ્કારના વાહનો અને તેમના માટે નક્કી કરવામાાં આવેિ
પાર્કિંગ િીના ભાવો સ્થાર્નક અખબારોમાાં પ્કાર્શત કરવામાાં આવશે.
૩) નાગરીકો અને વાહનોના સરળ હિન ચિન માટે મ્યુર્નર્સપિ
કર્મશનરશ્રી “નો પાર્કિંગ” ર્વસ્તાર જાહેર કરી શકે છે .
૪) મ્યુર્નર્સપિ કર્મશનર મુખ્યત્વે રહેણાાંક ર્વસ્તારો, પડોશમાાં અથવા
અન્દ્ય કોઈપણ ક્ષેત્રમાાં જે તે / તેણી આ પ્કારની પરર્મટ આપવા
માટે યોગ્ય િાગે તે માટે પાર્કિંગ પરર્મશન આપી શકે છે . પાર્કિંગ
પરર્મટની િીનો ર્નણગય મ્યુર્નર્સપિ કર્મશનર દ્વારા શહેરની સામાન્દ્ય
ટ્રાર્િકની સ્સ્થર્ત અને સમયના આિારે િેવામાાં આવશે. મ્યુર્નર્સપિ
કર્મશનર પાસે આવી પાર્કિંગ પરર્મટોનો ઇનકાર અથવા રદ
કરવાની સત્તા િરાવે છે .
૫) વાહન વપરાશકારો જ્યાાં પાર્કિંગના હેત ુ માટે ર્નયુક્ત કરવામાાં આવેિ
રહેણાાંક સ્થળે , કાયગસ્થળ અથવા અન્દ્ય કોઈ જગ્યા છે ત્યાાં પોતાનાાં
રાજકોટ મહાનગરપાલિકા
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વાહનને પાકગ કરી શકે છે . આ સ્થાનો ર્વર્વિ િોકોની માલિકીની હોઈ
શકે છે . મ્યુર્નર્સપિ કર્મશનરશ્રી દ્વારા બહુર્વિ માલિકો િેલખતમાાં
આપવામાાં આવતી પરસ્પર સાંમર્ત શરતોના આિારે બહુર્વિ માલિકો
વચ્ચે વહેંચાયેિ પાર્કિંગને અર્િકૃત કરી શકે છે , જો કે દરે ક પક્ષને તે
પાર્કિંગની જગ્યા શેર કરવાનો અર્િકાર રહેશ.ે
૬) સમયાાંતરે ઓન સ્ટ્રીટ અને ઓિ સ્ટ્રીટ પાર્કિંગનો ચાર્જ નક્કી કરવાની
સત્તા મ્યુર્નર્સપિ કર્મશનરશ્રી પાસે રહેશે.
૭) ઓન-સ્ટ્રીટ પાર્કિંગની આસપાસ કે નજીકના રસ્તાઓ પર જ્યાાં મલ્ટી
િેવિ પાર્કિંગ નજીકના ર્વસ્તારોમાાં ઉપિબ્િ હોય ત્યાાં ઓન-સ્ટ્રીટ
પાર્કિંગ પર પાર્કિંગ કરવા માટે પ્ોત્સાહન આપવામાાં આવશે નહી. આ
ર્વસ્તાર મ્યુર્નર્સપિ કર્મશનરશ્રી દ્વારા નક્કી કરવામાાં આવશે અને
જ્યારે જરૂરી હોય ત્યારે બદિી શકશે. ( જ્યાાં સુિી ચોક્કસ ઉલ્િેખ
થયેિ ન હોય ત્યાાં સુિી)
૮) મ્યુર્નર્સપિ કર્મશનરશ્રી દ્વારા નક્કી કયાગ મુજબ ઓન-સ્ટ્રીટ અને
ઓિ સ્ટ્રીટ પાર્કિંગનાાં મહત્તમ સમયગાળા માટે પરવાનગી આપવામાાં
આવશે.
૯) કોઈપણ કારણોસર મોટર વાહનને કોઈ જાહેર સ્થાને પાકગ કરવામાાં
આવશે અને તેના દ્વારા કોઈપણ રીતે જોખમ, અવરોિ અથવા
અન્દ્યને અસુર્વિા ઉભી થશે અથવા તેની સાંભાવના હશે તો આવા
વાહનો રાજકોટ મહાનગરપાલિકા ટોઇંગ અથવા ક્િેમ્પ્ડ કરી શકશે.
૧૦) મ્યુર્નર્સપિ કર્મશનરશ્રી દ્વારા પાર્કિંગનો દર અને વિારાનો ચાર્જ
નક્કી કરવામાાં આવશે.
૧૧) જો કોઈ વાહન બાંિ હાિતમાાં હોય, કે નડતરરૂપ રાખી મુકવામાાં
આવ્યુ ાં હોય અથવા યોગ્ય રીતે ર્નયુક્ત પાર્કિગ પ્િેસ ર્સવાયની
કોઈપણ જગ્યાએ એવી રીતે પાકગ કરવામાાં આવેિ હોય જેના કારણે
રાજકોટ મહાનગરપાલિકા
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નાગર્રકોને ટ્રાર્િકમાાં અવરોિ ઉભો થાય અથવા ટ્રાર્િકની સમસ્યા
સજાગય, તો ટોઇગ ચાજ ે અને વિારાનો શુલ્કની ભરપાઈ જેતે
વાહનના માલિક પાસેથી ટોઇગ ચાજ ે અને વિારાનો શુલ્ક િેવામાાં
આવશે. ટ્રાર્િક એન્દ્િોસગમેન્દ્ટ ઓર્િસર કે ર્નયુક્ત કરે િ અર્િકારી
અથવા અર્િકૃત સ્ટાિ દ્વારા....
- વાહનને પોતાની રીતે તત્કાિ નજીકના સ્થળે ખસેડવાનુ ાં રહેશે
જ્યાાં વાહન કોઈપણ પ્કારે અવરોિ અથવા ટ્રાર્િક માટે ભયનુ ાં
કારણ ન બને.
- કોઈ પણ વાહન કોઈ એવી સ્સ્થર્તમાાં ખસેડવામાાં નહીં આવે જ્યાાં
સુિી તે અવરોિ અથવા ભય અથવા સમસ્યાનુ ાં કારણ ન બને
તથા આવા વાહનો ની હાજરી અન્દ્યવે યોગ્ય પગિા િેવામાાં
આવશે.
- જો સતત ૪૮ કિાક સુિી વાહન બાંિ હાિતમાાં કે ત્યાાં રાખી
મુકવામાાં આવ્યુ ાં હોય અથવા પાર્કિંગમાાં અવ્યવસ્સ્થત પાકગ
કરવામાાં આવેિ હોઈ કે પાર્કિંગની જગ્યા ન હોય ત્યાાં રાખવામાાં
આવ્યુ ાં હશે તો, ટ્રાર્િક એન્દ્િોસગમેન્દ્ટ ઓર્િસર આગળની કાયગવાહી
માટે પોિીસને જાણ કરશે.
- ખાનગી અથવા જાહેર સ્થળે ૯૦ ર્દવસથી વધુ સમય માટે
"લબન-ઉપયોગી વાહન" બાંિ હાિતમાાં પડેિ હોવાના ર્કસ્સામાાં,
ટ્રાર્િક એન્દ્િોસગમેન્દ્ટ ઓર્િસર આગળની કાયગવાહી માટે પોિીસને
જાણ કરશે.
૧૨) રાજકોટ મહાનગરપાલિકા દ્વારા પાર્કિંગ સ્થળનો હવાિો આપનાર
અર્િકારી

અને

ટ્રાર્િક

એન્દ્િોસગમેન્દ્ટ

ઓર્િસરને

ઓળખ

પત્ર

કરવાની

સત્તા

આપવામાાં આવશે.
૧૩)

જરૂર

જણાયે

આ

કાયદામાાં સુિારો

વિારો

રાજકોટ મહાનગરપાલિકા
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મ્યુર્નર્સપિ કર્મશનરશ્રીની રહેશે.
૧૪) વાહનોને ટોઇંગ કરવા માટે ટ્રાર્િક એન્દ્િોસગમેન્દ્ટ ઓર્િસર દ્વારા નીચે
મુજબની પ્ર્િયા ધ્યાને િેવાની રહેશે.
- ઉલ્િાંઘનનો પ્કાર અને ઉલ્િાંઘનના પુરાવા તરીકે સમજાવવા
માટે કે મેરા પર િોટોગ્રાફ્સ િેવાનો રહેશ.ે
- ર્નયત િોમેટમાાં િાઇસન્દ્સ પ્િેટ નાંબર અને ઉલ્િાંઘનના પ્કારનો
પુરાવો િેવાનો રહેશે.
- ર્નિાગ ર્રત કરે િ િોમેટમાાં વિારાના ચાર્જની રકમનો રે કોડગ
એકર્ત્રત કરવાનો રહેશે.
૧૫) પાકગ કરે િ કે ટોઇંગ કરે િ વાહનોમાાં થયેિ નુકશાન માટે રાજકોટ
મહાનગરપાલિકા જવાબદાર રહેશે નર્હ.

૭. અમલીકરણની યોજનાઓ
આ કાયદાના અમિીકરણ માટેની યોજના નીચે મુજબની રહેશે.
૧)

પાફકિંગની પરવાનગી

:-

મ્યુર્નર્સપિ કર્મશનરશ્રી દ્વારા રાજકોટમાાં

ચોક્કસ ર્વસ્તારોમાાં ‘પાર્કિંગ પરવાનગી’ જાહેર કરવામાાં આવશે. આવા
ર્વસ્તારોમાાં રહેતા અથવા કામ કરતા વાહન માલિકો તેમની પાર્કિંગની
પરવાનગી ખરીદવા માટે ટ્રાર્િક સેિનો સાંપકગ સાિશે. આ પાર્કિંગ ઓન
સ્ટ્રીટ અથવા ઓિ સ્ટ્રીટ પાર્કિંગ હોઈ શકે છે . તેમને અરજી િોમગમાાં
શેરીના નામ અથવા મલ્ટી િેવિ કાર પાર્કિંગનુાં નામ તેમાાં િખવાના
રહેશે. અને તે સમયે હયાત િી િોરણ મુજબ િી જમા કરાવવાનુાં
કહેવામાાં આવશે. અરજી િોમગની સાથે રહેઠાણના પુરાવા અને વાહનની
માલિકીના પુરાવા સાંબર્ાં િત દસ્તાવેજો રજુ/જમા કરવાના રહેશ.ે
રાજકોટ મહાનગરપાલિકા
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પરવાનગી િીની ચુકવણી કયાગ બાદ રહેવાસીઓને માન્દ્ય પરવાનગી
અને યુર્નક આઈડી વાળા ખાસ ર્ડઝાઇન કરે લ ુાં સ્ટીકર પ્ાપ્ત થશે તે
સ્ટીકર વાહન પર દે ખાય તે રીતે િગાવવાનુાં રહેશે. જો ર્નયુક્ત કરે િા
ર્વસ્તારોમાાં ટ્રાર્િક એન્દ્િોસગમેન્દ્ટ ઓર્િસરની પરવાનગી ર્વના વાહનો પાકગ
કરાયા હશે, તો મ્યુર્નર્સપિ કર્મશનરશ્રી દ્વારા નક્કી કયાગ મુજબ,
કાયદાના ઉલ્િાંઘન માટે તેમના પર ચાર્જ િેવામાાં આવશે. ટ્રાર્િક
એન્દ્િોસગમેન્દ્ટ ઓર્િસરને સ્થળ તપાસ દરર્મયાન પરવાનગીની માન્દ્યતા
અને પ્ામાલણકતાને તપાસવા માટે રીઅિ ટાઈમ પરવાનગી રહેશ.ે
નીચેની કિમો બિી જ પાર્કિંગ પરવાનગી માટે િાગુ રહેશે:
- તમામ

પાર્કિંગ

પરવાનગી

અરજી

િોમગમાાં

આપેિ

સરનામુ/
ાં રહેઠાણ માટે માન્દ્ય રહેશ,ે અને જ્યારે સરનામુ/
ાં રહેઠાણ
બદિવામાાં આવશે ત્યારે પણ માન્દ્ય રહેશે. મહાનગરપાલિકા
ર્નવાસસ્થાન દીઠ એક પાર્કિંગની જગ્યા ઉપરની મયાગદા નક્કી
કરી શકશે.
- ર્વર્શટટ સમયગાળા દરર્મયાન પ્ીર્મયમ રસ્તાઓ માટે પાર્કિંગ
પરર્મશન િાગુ થશે નહીં આ બાબત નો ર્નણગય અિગથી
િેવામાાં આવશે જેનો આિાર જે તે માગગ કે રસ્તાની પ્વ ૃર્ત્તઓ
ધ્યાને રાખી િેવામાાં આવશે.
- કસ ૂરદાર વ્યસ્ક્તઓ પાસેથી પાર્કિંગ પરવાનગીનો વિારાનો
ચાર્જ દાં ડ સ્વરૂપે વસુિવામાાં આવશે.
- વાહનોમાાં નુકશાન થવાના ર્કસ્સામાાં રાજકોટ મહાનગરપાલિકા
જવાબદાર રહેશે નર્હ.
૨) શેરીંગ પાફકિંગ

:- એક જ જગ્યાને એક કરતા વધુ માલિકો વચ્ચે

વહેંચવાની માંજૂરી હોઈ શકે છે . આવા ર્કસ્સામાાં, વહેંચાયેિ પાર્કિંગ માટે જે
તે જગ્યાના પ્મુખ / અધ્યક્ષ / સલચવ પાસેથી "ના વાાંિા"નુાં પ્માણપત્ર
રાજકોટ મહાનગરપાલિકા
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િેવ ુાં આવશ્યક છે જ્યાાં આવુાં શેરીંગ પાર્કિંગ િાગુ પડે છે . આ કરાર
પાર્કિંગના પુરાવા તરીકે તથા યુર્નક આઈડી ગણવામાાં આવશે.
૩) પાફકિંગનો પરુ ાવો :- જ્યારે પણ રાજકોટ મહાનગરપાલિકા દ્વારા પાર્કિંગના
પુરાવા માટે ર્નયમો બનાવવામાાં આવશે, ત્યારે નવા / સેકન્દ્ડ હેન્દ્ડ
વાહનો ખરીદવા ઇચ્છતા નાગર્રકોએ પાર્કિંગ પ્માણપત્રનો પુરાવો રજુ
કરવાનો રહેશે. આ પ્માણપત્ર વાહન ખરીદીના દસ્તાવેજોમાાં ઉલ્િેલખત
રહેણાાંક/સરનામાાંથી ૨૫૦મી. થી વધુ ન હોય તેવા ક્ષેત્રમાાં પાર્કિંગ
સ્િોટ/જગ્યા માટે ન ુાં હોવુાં જોઈએ
૪) વાહનોનો ધનકાલ :- પાર્કિંગના ઉલ્િાંઘન માટે ટોઇંગ કરે િા વાહનોને એક
નક્કી કરે િ જગ્યા પર રાખવામાાં આવશે. રાજકોટ મહાનગરપાલિકા
શહેરના આ સ્થળો / ર્વસ્તારોને ‘જપ્ત કરે િ વાહનો’ તરીકે ર્નયુક્ત કરશે.
જ્યાાં ટોઇંગ કરે િ કે માલિકી વગરના વાહનો પાકગ કરવામાાં આવશે.
ર્નર્િત ચાર્જ ચ ૂકવ્યા પછી માલિકો દ્વારા વાહન િઈ ન િેવામાાં આવે તો,
મ્યુર્નર્સપિ કર્મશનર દ્વારા દર મર્હને નક્કી કરાયેિ ર્વિાંબ ચાર્જ
મહત્તમ ૩ મર્હના માટે િાગુ કરવામાાં આવશે. જો વાહન માલિક દ્વારા ૩
મર્હનાની અંદર િઈ જવામાાં નહીં આવે, તો ૩ મર્હના પછી અર્િર્નયમ
હેઠળ દશાગવેિ કાયદે સરની કાયગવાહી બાદ વાહનનો ર્નકાિ કરવામાાં
આવશે.
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૮. િી અને અધતફરક્ત ચાર્જ :(૧) મ્યુર્નર્સપિ કર્મશનરશ્રી દ્વારા શહેરના ર્નયુક્ત પાર્કિંગ ર્વસ્તારો
માટે ની િી નક્કી કરવામાાં આવશે. વાહન નો પ્કાર, સ્થાન, ર્દવસનો
સમય અને પાર્કિંગના સમયગાળાના આિારે પાર્કિંગ િી અિગ
અિગ હોઈ શકે છે .
(૨) પાર્કિંગ માટે નક્કી કરે િ િી શહેરના યોગ્ય સ્થળોએ દશાગવવામાાં
આવશે.
(૩) જરૂર જણાયે સમયાાંતરે મ્યુર્નર્સપિ કર્મશ્નરશ્રી દ્વારા િી માાં વિારો
ઘટાડો કરવામાાં આવશે.

અધતફરક્ત ચાર્જ :
(૪) જે કોઈપણ આ કાયદાની જોગવાઈઓનુાં ઉલ્િાંઘન કરશે, તે કાયદાઓ
દ્વારા નક્કી કરાયેિ પાર્કિંગ માટે વિારાના ચાર્જ ચ ૂકવવા માટે
જવાબદાર રહેશ,ે જેમાાં નીચેનાની ચોક્કસ પર્રસ્સ્થર્તઓ સામેિ છે અને
તે મયાગર્દત નથી.
-

જો વાહન સ્પટટ રીતે દશાગવેિ “નો પાર્કિંગ” તરીકે લચદ્ધિત થયેિ
ર્વસ્તારમાાં પાકગ કરવામાાં આવેશે.

- જો વાહનો ફૂટપાથ પર પાકગ કરવામાાં આવેિ હશે.
- જો વાહનો સ્પટટ રીતે દશાગવિ
ે “બસ સ્ટોપ / સ્ટે શન” લચદ્ધિત થયેિ
ર્વસ્તારમાાં મોટર વાહન પાકગ કરવામાાં આવશે.
-

જો વાહન જાહેર અને ખાનગી ર્મિકતોને આવક જાવકમાાં નડતર
રૂપ હોય એવી રીતે પાકગ કરવામાાં આવશે.

-

જાહેર કરે િ સાયકિ ટ્રેક પર વાહન પાકગ કરે િ હશે તો.
રાજકોટ મહાનગરપાલિકા
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-

જો વાહન એવી રીતે પાકગ કરવામાાં આવ્યુાં હોય કે જે ટ્રાર્િક પ્વાહને
અડચણ થાય કે સમસ્યા સજ ે.

-

જો વાહન સાંપ ૂણગપણે અથવા આંર્શક રીતે ઝીબ્રા િોર્સિંગ પર પાકગ
કરે િ હશે તો.

-

જો વાહન બી.આર.ટી.એસ. ના િેન પર પાકગ કરે િ હશે તો.

(૫) પાર્કિંગ માટે ના કાયદાનુાં ઉલ્િાંઘન કરનારને ચ ૂકવવાપાત્ર વિારાના
ચાર્જ નીચે મુજબ રહેશે:
વાહનનો પ્કાર
દ્ધદ્વ-ચિીય વાહનો
ત્રણ-ચિીય વાહનો

અર્તર્રક્ત ચાર્જ
સમયાાંતરે મ્યુર્નર્સપિ કર્મશ્નરશ્રી
પર્રપત્ર

અથવા

પ્કાશન

દ્વારા

ર્નણગયની જાણ કરશે.

ચાર-ચિીય વાહનો
એિ.સી.વી.
એચ.સી.વી.
(૬) જો એક જ વાહન વારાં વાર ઉલ્િાંઘન કરત ુાં જોવા મળશે તો મ્યુર્નર્સપિ
કર્મશ્નરશ્રી દ્વારા નક્કી કયાગ મુજબ ઉતરોતર વિારા સાથેનો ચાર્જમાાં
િેવામાાં આવશે.
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(૨) જો જરૂરી જણાશે તો મ્યુર્નર્સપિ કર્મશ્નરશ્રી વિારાના ચાર્જમાાં િેરબદિ કરે શકશે તથા નવા અર્તર્રક્ત ચાર્જ સ્થાર્નક અખબારો અને
સત્તાવાર ગેઝટ
ે માાં પ્કાર્શત કરવામાાં આવશે.

૯. ચકુ વણીની રીત :જે િોકો પાર્કિંગના ર્નયમોનુાં ઉલ્િાંઘન કરશે તેમને દાં ડ સ્વરૂપે ચિણો
આપવામાાં આવશે. આ ચિણો ઇ-ચિણના રૂપમાાં પણ હોઈ શકે છે .
ર્નયમોનુાં પાિન ન કરતા િોકો પાસેથી ટ્રાર્િક એન્દ્િોસગમેન્દ્ટ ઓર્િસરને
રોકડમાાં ચુકવણી કરવાનો ર્વકલ્પ હશે, અથવા વાહનને ટોઇંગ કરી દે વામાાં
આવ્યુાં હોય, તો જ્યાાં વાહન પાકગ કરે લ ુાં હોય ત્યાાં જ રોકડ ચ ૂકવવાનુાં રહેશે
અથવા ડેલબટ અને િેર્ડટ કાડગ તેમજ મોબાઇિ એપ્પ્િકેશન દ્વારા સ્થળ પર
ચુકવણી માટે ના ર્વકલ્પો ઉપિબ્િ કરાવવામાાં આવશે. ઇિેક્ટ્રોર્નક સેન્દ્સર
ર્સસ્ટમના માધ્યમથી પાર્કિંગ ચાર્જ અને ઉલ્િાંઘન માટે ચુકવણી સ્વરૂપે દાં ડની
ચુકવણી પણ કરી શકાશે.

૧૦. છૂટ :આ કાયદાના ર્નયમો નીચેના સાંજોગોમાાં માન્દ્ય રહેશે નર્હ.
(૧) અર્િકૃત ઇમર્જન્દ્સી વાહનો કે જ્યાાં ઓપરે ટર તેમની િરજોના ભાગ રૂપે
રોકાયેિા હોય તેમને છૂટ આપવામાાં આવશે.
(૨) રાજકોટ મહાનગરપાલિકા અને/અથવા ટ્રાર્િક પોિીસ દ્વારા ર્વર્વિ
હેત ુઓ માટે અને ચોક્કસ સમયગાળા માટે પરવાનગી આપવામાાં આવી
હોય તેવા વાહનોને છૂટ આપવામાાં આવશે.
રાજકોટ મહાનગરપાલિકા

19

19

પાર્કિંગ બાય-િોઝ – ૨૦૧૯

૧૧. અપીલ :જો કોઈ વ્યસ્ક્ત િાદવામાાં આવેિ દાં ડ અથવા કાયગવાહીથી સાંત ુટટ નથી તે.
(૧) ગુનાના 14 ર્દવસની અંદર તેને ડાયરે ક્ટર (ટ્રાર્િક) ને અપીિ કરવાનો
અર્િકાર રહેશે.
(૨) જો આવી કોઈ અપીિ આવેિ હશે તો ડાયરે ક્ટર (ટ્રાર્િક) આવી અપીિ
પ્ાપ્ત થયાના ૧૦ ર્દવસની અંદર ર્નણગય િેશે. અને ડાયરે ક્ટર (ટ્રાર્િક)
દ્વારા િેવાયેિ ર્નણગય આખરી માનવામાાં આવશે.
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