અ.ન
૧

પ્
અરજદાર દ્વારા

ઓનલાઇન

જવાબ
એપ્લીક�



અરજદાર દ્વારા કાયદા�ુજબના િનય

/ર�રા ફ�/હાડર ્ કોપી અલગ અલગ

ફોમર્ –�રુ ાવા - ર�રા ફ�ની ખાત્રી સ�હતન

�દવસોએ જમા કરાવેલ છે .તો ઓથોર�ટ�

� ૂક્વણી  સાથેની �ૂરાવા બાક� ન હોય તેવી

એપ્લીક�શન િનકાલની સમયમયાર્દા ક�વ

અર� સબંિધત ર�રા કચેર�માં મળ્યેથી૩૦

ર�તે ગણશે ?

દ�વસની સમયમયાર ્દામાં

ઓથો�રટ� િનકાલ

કરશે.


ુ �વાળા �કસ્સામાં
�ટ

ઓથો�રટ� દ્વા

� ૂચવેલ તમામ � ૂતર્તા �ૂર� થયેથી૩૦
�દવસની સમયમયાર ્દા શ�ુ થયેલ ગણાશ.
૨

હા...

અમાર� સ્ક�મ �ૂર� થઇ ગઈ છે અને
બી.�ુ.પરિમશન માટ� એપ્લીક�શન

આપેલ

ર�રા �તગર્ત ર�સ્ટ્ર�શન કરાવ�ું ફર�યા.

છે .�ુ ં બી.�ુ.પરિમશન ન આવે ત્યાં �ુધી
કોઈ પણ �હ�રાત ક�ું નહ� અને પ્રોપટ�ન
કોઈ પણ ભાગ વેચાણ ક� નહ� તો માર�
ર� રા �તગર્ત ર�સ્ટ્ર�શન કરાવ�ું ફર�
છે ?
૩

૪

�બલ્ડર પોતાના પૈસાથી સ્ક�મ ઉભી કર

હા...

અને બી.�ુ.પરિમશન આવ્યા પછ� જ

વેચાણ કરવાના હ�
� ુથી તૈયાર થતા/કરવામાં

વેચાણ કર� ,તેવા સંજોગોમાં ર�રા �તગર્ત

આવતા તમામ સ્ક�/પ્રો�ક્ટોને ર�રા  �તગ

ર�સ્ટ્ર�શન કરાવ�ું ફર�યાત?

ર�સ્ટ્ર�શન કરાવ�ું ફર�યાત.

� પ્રો�/સ્ક�મને મં�ુર/ર��ચઠ્ઠ

સદર ગ્રામ પંચાયતનો સમાવેશ તત્કાલ

સબંિધત ગ્રામ પંચાયત દ્વારા આપવા

કાયદા/નોટ��ફક�શનથી પ્લાિન�ગ

આવેલ હોય તેવા ક�સોમાં ર� રા �તગર્ત

િવસ્તારમાં સમાવેશ થતો હોય તો તેવા

ર�સ્ટ્ર�શન કરાવ�ું ફર�યાત?

સ્ક�/પ્રો�ક્ટોને ર�રા  �તગર્ત ર�સ્

ઓથોર�ટ�ના

કરાવ�ું ફર�યાત છે .
૫

ર� રાના સર�ુલર -૧ માં જણાવેલ ફોમર-૧ , સ�ુ�ચત સ�ામંડળ દ્વારા ર�સ્ટરડ લાયસન
ફોમર- ૨ , તથા ફોમર-૪ માં ઉલ્લે�ખત

એન્�નીયર સટ�ફ�ક�ટ ફોમ-૨ આપી શક�. પ્રો�ક

એન્�નીયર તર�ક�

ડ�ઝાઇન કરાવવા માટ� આક�ટ�કટ ના રો�ા હોય

�ાં એન્�નીય

સટ�ફ�ક�ટ આપી શક�? પ્રમોટસર્ દ્

ક� પ્લાન એ�ુવલમાં

આ�ક�ટ�ક્ટ રોકવામાં

પણ સાઈટ ઉપર થયેલા કામ� ુ ં સટ�ફ�ક�ટ ફોમર-૧

આવેલ ન હોય તેવા

�કસ્સામા કોણ સટ�ફ�ક�ટ આપી શક�?

તથા ફોમર-૪ કાઉન્સીલ
ર�સ્ટર થયેલ

૬

આક�ટ�કટની સહ� ના હોય
ઓફ

આક�ટ�કટ જ

આક�ટ�કટ દ્વા
આપી શક.

ર� રા ર�સ્ટ્ર�શનની ઓનલાઈન અર�મ

ટ�ક્ષ ઓડ�ટ �રપોટર્ના તમામ પાનાને બદલે ફક

અપલોડ કરવાના થતા કંપની/પેઢ�ના

ટ�ક્ષ ઓડ�ટ �રપોટર્�ું ફો-૩(સી)(બી) અન્ડર

ઓડ�ટ �રપોટર ્ના તમામ પાના અપલોડ

ઇન્કમટ�ક્ષ એક્ટ અપલોડ ક.

કરવા જ�ુર� છે ?

