
અ.ન પ્ જવાબ 

૧ અરજદાર દારા    ઓાલ     ઓપ લ્ી  

/રલરા ફ�/હાડર  ્કોપ અઓલ અઓલ 

�દવસક  જમા ્રાવેઓ  છે.તક  થકર�ટ� 

  ઓપ લ્ી    ્ાઓ પ સમમમમારદા લ્વપ 

ર�તે લણીે ?  

 અરજદાર દારા ્ામદા ા જુ ા   મત 

ફકમર –� રાવા - રલરા ફ� પ ખાતપ સ�હત પ 

�કૂવણપ  સાથે પ �રૂાવા ુા્�   હકમ તેવપ 

અર�  સુ ંધત રલરા  ્ચેર�મા ંમળમેથપ ૩૦ 

દ�વસ પ સમમમમારદામા ં થક�રટ�   ્ાઓ 

્રીે.  

 � ટ�વાળા �્સસામા ં થક�રટ� દારા 

�ચૂવેઓ તમામ �તૂરતા �રૂ� થમેથપ ૩૦ 

�દવસ પ સમમમમારદા ીશ  થમેઓ લણાીે.  

૨  અમાર� સ્�મ �રૂ� થલ લગ છે અ ે 

ુપ.� .ોર મી  માટલ   ઓપ લ્ી   ોેઓ 

છે.�  ંુપ.� .ોર મી     વે તમા ં� ધપ 

્કગ ોણ �હલરાત ્શ ં  હ� અ ે પકોટપ ક 

્કગ ોણ ભાલ વેચાણ ્�  હ� તક મારલ 

રલરા �તલરત ર�સસલી  ્રાવક  ંફર�માત 

છે? 

હા... 

રલરા  �તલરત ર�સસલી  ્રાવક  ંફર�માત છે. 

૩  �ુલડર ોકતા ા ોપસાથપ સ્�મ મભપ ્રલ 

અ ે ુપ.� .ોર મી   વમા ોછ� જ 

વેચાણ ્રલ ,તેવા સજંકલકમા ંરલરા �તલરત 

ર�સસલી  ્રાવક  ંફર�માત છે? 

હા... 

વેચાણ ્રવા ા હલ�  થપ તપમાર થતા/્રવામા ં

 વતા તમામ સ્�મ/પકરકટક ે રલરા  �તલરત 

ર�સસલી  ્રાવક  ંફર�માત છે. 

૪  ર પકરકટ/સ્�મ ે મંં  ર�/ર��ચઠપ 

સુ ંધત ગામ ોચંામત દારા  ોવામા ં

 વેઓ હકમ તેવા લ્સકમા ંરલરા �તલરત 

ર�સસલી  ્રાવક  ંફર�માત છે? 

સદર ગામ ોચંામત ક સમાવેી તત્ાઓપ  

્ામદા/ કટ��ફ લ્ી થપ  ઓા  નલ  થકર�ટ� ા 

 વસતારમા ંસમાવેી થતક હકમ તક તેવા 

સ્�મ/પકરકટક ે રલરા  �તલરત ર�સસલી  

્રાવક  ંફર�માત છે. 

૫  રલરા ા સર� ઓર -૧ મા ંજણાવેઓ ફકમર-૧ , 

ફકમર- ૨ , તથા ફકમર-૪ મા ંમલઓે�ખત 

 ન� પમર તર� લ્  ા ં ન� પમર 

સટપફ� લ્ટ  ોપ ી લ્? પમકટસર દારા 

 �્�ટલકટ રક્વામા ં વેઓ   હકમ તેવા 

�્સસામા ં્કણ સટપફ� લ્ટ  ોપ ી લ્? 

સા �ચત સ�ામડંળ દારા ર�સટરડ ઓામસનસપ 

 ન� પમર સટપફ� લ્ટ ફકમર-૨  ોપ ી લ્. પકરકટ 

ડ�ઝાલ  ્રાવવા માટલ  ્પટલ્ટ  ા રક ા હકમ 

લ્  ઓા   એ વઓમા ં ્પટલ્ટ પ સહ�  ા હકમ 

ોણ સાગટ મોર થમેઓા ્ામ�  ંસટપફ� લ્ટ ફકમર-૧  

તથા ફકમર-૪ ્ામનસપઓ  ફ  ્પટલ્ટ દારા 

ર�સટર થમેઓ  ્પટલ્ટ જ  ોપ ી લ્. 

૬  રલરા ર�સસલી  પ   ઓાગ  અર�મા ં

અોઓકડ ્રવા ા થતા ્ંો પ/ોેઢ� ા 

 ડ�ટ �રોકટર ા તમામ ોા ા અોઓકડ 

્રવા જશ ર� છે?  

ટલક  ડ�ટ �રોકટર ા તમામ ોા ા ે ુદઓે ફકત  

ટલક  ડ�ટ �રોકટર�  ંફકમર -૩(સપ)(ુપ) અનડર 

લન્મટલક  કટ અોઓકડ ્રક .ં 

 


