
Annexure-C 
ગાાંધીનગર મહાનગરપાલિકાના વતી  કોર્ટોમાાં હાજર રહવેા તથા પ્રતતતનતધ કરવા કેસવાઈઝ ફી આપવા અંગનેુાં શેડ્યઅુિ. 
અ.
નાં. 

કેસની તવગત રકમ રા. 

૧ દિવાની કોર્ટટના કેસ જેમાાં મનાઈ હકુમ મારે્ટની માાંગણી હોય (રા.              /-આંક-પના હકુમ થયેથી તથા રા.                 /- 
િાવો પરુો થયેથી.) 

 

૨ દિવાની કેસ જેમાાં મનાઇ હુકમ મારે્ટની માાંગણી ન હોય (જવાબ રજુ થયેથી રા.                      /- તથા રા.                     /- 
િાવો પરુો થયેથી) 

 

૩ દડ્સ્ટ્રીક્ર્ટ કોર્ટટમાાં આંક-પ સામેની અપીિ  

૪ િાવના જજમેન્ર્ટ ડ્ીકી સામેની દડ્સ્ટ્રીક્ર્ટ કોર્ટટમાાં અપીિ.  

૫ મ્યતુન.રે્ટક્સ અપીિના હુકમ સામે દડ્સ્ટ્રીક્ર્ટ કોર્ટટમાાં અપીિ.  

૬ ફોજિારી કેસમાાં થયેિ રીવીઝન કે અપીિ  

૭ મ્યતુન.રે્ટક્સ અપીિ (એક જ તમલ્કત સાંબ ાંધે એકથી વધ ુઅપીિ હોય ત્યારે મખુ્ય અપીિના રા.            /- અને વધારાની 
અપીિ િીઠ રા.        /-) 

 

૮ દડ્સ્ટ્રીક્ર્ટ કોર્ટટમાાં કોઈપણ કમટચારી કે અતધકારી વતી કરવાની થતી આગોતરા જામીન અરજી  

૯ દિવાની કોર્ટટ  કે દડ્સ્ટ્રીક્ર્ટ કોર્ટટમાાં ઉપર જણાવ્યા તસવાયની અન્ય કોઈપણ પ્રકારની પરચરુણ અરજી.  

૧૦ કોમ્પીર્ટન્ર્ટ ઓથોરીર્ટી પાસેની ઈવીકશન અરજી (એક જ પ્રકારની એકથી વધ ુએકસરખી અરજીમાાં મખુ્ય અરજીના રા.              

            /- અને વધારાની અરજીના રા.           /-) 

 

૧૧ ઈવીકશનના ઓડ્ટર સામે દડ્સ્ટ્રીક્ર્ટ કોર્ટટમાાં અપીિ.  

૧૨ શોપ એન્ડ્ એસ્ટ્ર્ટા.એક્ર્ટ અન્વયેના કેસ (જેમાાં પરુાવો િેવામાાં આવે.)  

૧૩ શોપ એન્ડ્ એસ્ટ્ર્ટા.એક્ર્ટના કેસના તનયમો પેર્ટા હકુમ સામેની દડ્સ્ટ્રીક્ર્ટ કોર્ટટમાાં અપીિ.  

૧૪ બી.પી.એમ.સી. એક્ર્ટના તનયમો પેર્ટા કાયિાઓના ભાંગ સાંબ ાંધેની ફોજિારી ફરીયાિ (એક જ પ્રકારની ફરીયાિ હોય તો     

          /- અને વધારાની િરેક ફરીયાિ િીઠ રા.         /-) 

 

૧૫ ફૂડ્ એડ્લ્રેશન એક્ર્ટ હઠેળની ફરીયાિ  

૧૬ ફૂડ્ એડ્લ્રેશન એક્ર્ટ અન્વયે કેસમાાં થયેિ હુકમ સામેની દડ્સ્ટ્રીક્ર્ટ કોર્ટટમાાં અપીિ રીવીઝન.  

૧૭ ડે્.કિેક્ર્ટર/કિેક્ર્ટર કચેરીમાાં જમીન અંગેની મેર્ટરમાાં નયનુતમ ફી તથા કેસની ગાંભીરતા મજુબ.  

૧૮ ગજુરાત મહસેિુ પાંચ સમક્ષની મેર્ટરમાાં ફી  

૧૯ નોર્ટીસનો મસુદ્દો/નોર્ટીસનો જવાબ તેમજ ફોજિારી ફરીયાિ િાખિ કરવા અંગે.  

૨૦ મોર્ટર એક્સી.ક્િેઈમ રીબ્યનુિ સમક્ષના ક્િેઇમ કેસ તેમજ ગ્રાહક તકરાર સાંબ ાંધેની મેર્ટર.  

૨૧ કેસ તસવાયના કોઈપણ પ્રશ્ન અંગે માાંગવામાાં આવેિ અલભપ્રાય (જે એડ્વોકેર્ટ હસ્ટ્તકના કેસ સાંબ ાંધે કેસ ચાિતા િરમ્યાન 
કે આવેિ હુકમ સાંબ ાંધે અલભપ્રાય આપવામાાં આવે તે અંગેની ફી ચકુવવામાાં આવશે નહીં.) 

 

૨૨ દિવાની કોર્ટટ  કે દડ્સ્ટ્રીક્ર્ટ કોર્ટટમાાં કરવાની થતી કેવીએર્ટ અરજી િીગિ શાખાએ તૈયાર કરી રજી.એ.ડ્ી., જરરી કોર્ટટ  ફી 
સાથે િાખિ કરવા બધા િીગિ એડ્વાઈઝરશ્રીઓએ રજુ કરવાની રહશેે. જે અંગે અિગથી કોઈ ફી આપવમાાં આવશે 
નહીં. 

 

૨૩ ઉપરોક્ત રીતે અિગ અિગ કેસો/અપીિો તસવાયના કેસમાાં ગણુિોષને ધ્યાને િઈને અિગ રીતે ફી આપવા તનણટય 
િેવામાાં આવે છે. 

 

૨૪ કોપોરેશન વતી િાખિ કરવાના થતા દિવાની કેસમાાં ગણુિોષના આધારે ફી નક્કી થશે પરાંત ુન્યનુતમ રા.          /- 
જેમાાં             /- િાવો િાખિ થયા પછી જવાબ રજુ થયે ક્િેઈમ કરી શકાશે. 

 

૨૫ આબીસ્ટ્રેશનના પ્રોસી.માાં ફી તવવાિની રકમ મજુબ િાવાની માફક ચકુવવામાાં આવશે. પરાંત ુજો પ્રોસીડ્ીંગ આબીરેર્ટર 
સમક્ષ ચાિતા અને હાજર થવાનુાં બને તો િરેક સીર્ટીંગના રા.             /- તથા ખચટ ચકુવવામાાં આવશે. 

 

 


