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  SATURDAY, 04 FEBRUARY 2023 પનોરમ ાં ડેવલપર ની સ થે પનુઃ વવક સ ન  ક ર્ય ને લગત  વનર્મો અને મ હિતી મ ટે પષૃ્ઠ ફેરવો... 

 

   ॐ श्री गणेशाय नम: श्रीींह्रीं श्रीीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीीं ह्रीं श्रीीं ॐ महालक्ष्मी नम: ॐ हीं हनुमते रुद्रात्मकाय हुीं फट्।  

Society Name: _______________________________________ Society Land Area: _________ (SQY) 

Society Address: ___________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

How old is your society: __________Total number of units: (Res.)  ___________ (Com) __________ 

Chairman Name: _______________________________ Contact Number: ____________________ 

Secretory Name: _______________________________ Contact Number: _____________________ 
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REDEVELOPMENT OFFER FOR 2023                                                                                                                                                            .                                       
Date: 2/4/2023 UP TO NEXT 6 MONTHS UNTILL NEW UPDATE 

SUB: Offer for Redevelopment of your Old Society  
 NOTICE:  સોસાયટી દ્વારા એક િખત ફાઇનલ ઓફર રે્ળવ્યા બાદ 75% સભ્યોની સહર્તી સાથે 7 થી 10 દદિસ ર્ા ંઅર્ોને પરત કરિાની રહશેે આર્ 

નદહ કરિાથી આપિાર્ા ંઆિેલી ઓફર રદબાતલ ગણિાર્ા ંઆિશે. 
પ્રવત, (ચેરરે્ન / સેકે્રટરી) આદરણીય સાહબે શ્રી / રે્ડર્ શ્રી, અર્ારી ર્ૌખખક  ચચાા / અન્ડરરાઇદટિંગ જાહરેાત મજુબ, અર્ો તર્ને પનુઃવિકાસ ર્ાટે આ 

સાર્ાન્ય ઑફર ર્ોકલિા જઈ રહ્યા છીએ એર્ા ંવિગતિાર ઑફર ની ર્ાદહતી જે દરેક પનુવિિકાસ સોસાયટી સાઇટ ર્ાટે સર્ાન છે, અર્ો એ આ પત્ર સાથે જોડી એ 
છે જે આગાર્ી તર્ાર્ પષૃ્ઠો ર્ા ંદશાાિેલ છે, અર્ો અંગત રીતે નમ્ર વિનતંી કરીએ છીએ કે કૃપા કરીને આ દસ્તાિેજોની જીણિટ પિૂાક સદંર્ા લો પછી જો તર્ોને 

કોઈ શકંા હોય તો તેનુ ંસર્ાધાન કરો ત્યાર બાદ તર્ારા અને તર્ારી સોસાયટી ના સભ્યોના ર્નર્ા ંઉદર્િતા તર્ાર્ સર્ગ્ર પ્રશ્નો અંગે સ્પષ્ટતા કરી ખાતરી કરો 
કે જો 75% સભ્યો આ બાબતે સહર્ત હોય તો પનુ: વિકસ ર્ાટે આગળ િધો. જે રે્મ્બર ને પોતાની જૂની વર્લકત ને િહેંચીને જવુ ંહોય તેઓ એ સૌ પ્રથર્ 
પનુઃ વિકાસ પ્રદક્રયા ર્ા ંઅવનિાયા પણે જોડાવુ ંજરૂરી છે જેથી અર્ો દ્વારા તર્ો ને ર્ળતી નિી વર્લકત ને અર્ારા ર્ારફતે નિી ર્ાકેટ દકિંર્તે રીસેલ કરી તેના 
દ્વારા ર્ળતી રકર્ ના 70% આપને સપુ્રત કરિા કે જે આપને જૂની વર્લકત ની દકિંર્ત કરતા બર્ણો લાર્ અપાિશે, ર્હરેબાની કરીને યાદ રાખો કે તર્ારી 
સોસાયટી ની સાઇટના વિસ્તાર અને સાઇટની જર્ીન ર્ાપણી મજુબ ર્ોંયરંુ, G FL સવુિધાઓ અને પછી રહણેાકં ફ્લેટના જરૂરી ર્ાળ અથિા કોર્વશિયલ અથિા 
ખબઝનેસ ર્ોલ ર્ાટે જઈ શકાય તે ર્ાટે અંવતર્ ગણતરી અને ડ્રાફ્ટ સચૂિેલા વનયર્ો અને શરતો હઠેળ બનાિિાર્ાં આિશે, અરે્ સ્થાનાતંરણ સર્યે ટોકન તરીકે 

1 લાખથી 1.5 લાખ આપી શકીએ છીએ અને પ્રોજેક્ટ પણૂા ન થાય ત્યા ંસધુી દર ર્દહને 10 હજારથી 15 હજાર ર્ાડંુ આપી શકીએ છીએ, આ બાબતે આગળ ચચાા 
વિચારણા થઈ શકે તેર્ છે જેર્ા ંજરૂરી બાધંછોડ ની શક્યતા નકરીના શકાય. અર્ારી ઑફર મજુબ અર્ો નીચે પ્રર્ાણે નિી વર્લકત ની જગ્યા વિતદરત કરી 
શકીએ છીએ (પણ જો જર્ીનનો ખબલ્ટ અપ વિસ્તાર 1100 થી 1800 sqy ની નીચે હોય અથિા નિા વનર્ાાણ ર્ાં ઊંચાઈ ઓછી ર્ળતી હોયતો નીચે દશાાિેલ 

ર્ાપ ર્ા ંઘણા મળૂભતૂ સધુારા અવનિાયા છે) 

 

Old Unit New Unit (Flat-Com) Built Up Area (Approx) Carpet Area (Approx) 

1 BHK FLAT 2 BHK 2 BHK Flat | 125-194 Sqy 
3 BHK Flat | 145-211 Sqy 
4 BHK Flat | 200-250 Sqy 
5 BHK Flat | 220-300 Sqy 
6 BHK Flat | 310-370 Sqy 
7 BHK Flat | 390-440 Sqy 
8 BHK Flat | 460-520 Sqy 
 

2 BHK Flat | 115-150 Sqy 
3 BHK Flat | 125-180 Sqy 
4 BHK Flat | 170-210 Sqy 
5 BHK Flat | 200-255 Sqy 
6 BHK Flat | 270-330 Sqy 
7 BHK Flat | 340-400 Sqy 
8 BHK Flat | 420-480 Sqy 
 

2 BHK FLAT 3 BHK 

2 BHK FLAT GFL / PENT / ROW 4 BHK 

2 BHK TENA 5 BHK 

3 BHK FLAT 4 BHK 

3BHK FLAT GFL / PENT / ROW 5 BHK 

3 BHK DUPLEX 6 BHK 

4 BHK FLAT 5 BHK 

4 BHK FLAT GFL / PENT  6 BHK 

4 BHK DUPLEX 7 BHK  

5 BHK FLAT 6 BHK  

5 BHK FLAT PENT 7 BHK  

5 BHK DUPLEX 8 BHK  

COMMERCIAL 10% to 100% growth-based property can provide.  

 
પનોરર્ા ંડેિલપસા ના પ્રોજેક્ટ તેર્જ વસક્યોદરટી દડપોખઝટ ના સદંરે્:                                                                                                      : 

પનોરમ ાં ડેવલપર નુાં ક ર્ય ઈન્ફ્ર સ્ટ્રક્ચર ડેવલપમેન્ફ્ટ નુાં છે જે મ ત્ર એક બિલ્ડિંગ construction થી ઘણુાં વધ રે છે જે રિણે ક, 

વ્ર્વસ વર્ક, ઔધોબગક,  સરક રી તેમજ વૈર્ક્ક્તક આમ તમ મ ધોરણે દેશ કે જગ્ર્ ની કોઈ સીમ ની મર્ યદ  વગર છે્લ  17 વર્ય થી ક ર્યરત છે 

જેમ ાં પનોરમ ાં ડેવલપસયન  મ રફતે જે કઈ પણ પ્રોજેક્ટ િ થ ધરવ મ ાં આવેલ તે તમ મ વવગત કાંપની ની વેિસ ઇટ મ રફતે મેળવી શક ર્ છે 

01. તદ ઉપર ાંત પનુઃ વવક સ ન  ક ર્ય નુાં construction ક મ અન્ફ્ર્ તમ મ અમ ર  દ્વ ર  કરવ મ ાં આવેલ ડેવલપમેન્ફ્ટ ક મ થી તદ્દન 

અલ ર્દુાં િોર્ તેનુાં સેમ્પલ દેખ ડવુાં અશક્ય છે. આ ઉપર ાંત અમો ભ ર આપીને જણ વીએ છીએ કે ઘણી સોસ ર્ટીન  સભ્ર્ો દ્વ ર  એવી 
અજુક્તી મ ાંગણી કે રજૂઆત કરવ મ ાં આવે છે કે અમોને પનોરમ ાં ડેવલપ દ્વ ર  કરવ મ ાં આવેલ ક મ જોવ  છે કે જે સક્ય ન  િોર્ તેઓ 

તેમનો અને અમ રો એમ દરેક નો સમર્ િગ ડે છે, કેમ કે અમો દ્વ ર  જે કાંઇપણ ક મ ભતૂક ળ મ ાં કરેલ  િોર્ તે તમ મ મ ાં િીજા ઘણ  
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ભ ગીદ રો િોર્ મ ત્ર અમ ર  પોત ન  નફ  ખ તર સહિર્ ર  પ્રોજેક્ટ ને પ્રદવશિત કરવુાં ક ર્દ કીર્ રીતે ખોટુાં છે આ ઉપર ાંત પનુઃ વવક સ 

ન  ક ર્ય મ ાં જુન  ભ ગીદ રો આવશે કે કેમ તેની પણ કોઈ પખુ્ત  મ હિતી ન  િોવ  થી આમ કરેલ કૃત્ર્ કાંપની તેન  પનુઃ વવક સ ન  કર્ો 
અને જે તે સોસ ર્ટી ન  હિતમ ાં ન  િોર્ તેમ કરવુાં કોઈ પણ ક રણો સર શક્ય નથી, ભવવષ્ર્ મ ાં જુન  ભ ગીદ રો ની પનુઃ વવક સ ન  
ક ર્ોમ ાં ભ ગીદ રી િસે તો આ િ િતે ફેર વવચ ર કરી સક ર્, આ ઉપર ાંત જે કોઈ પણ પ્રોજેક્ટ પનોરમ ાં ડેવલપર દ્વ ર  51% કે તેથી 
વધ રે ની ભ ગીદ રી સ થે અમો એ િ થ ધરેલ  કે િર્ ત મ ાં િ કી છે તે ની વવગતો અમો દ્વ ર  અમ રી વેિસ ઇટ ન  પ્રોજેક્ટ પેજ મ ાં 
દશ યવેલી છે. આ ઉપર ાંત િર્ ત પ્રોજેક્ટ મ ાં મ ત્ર પનુઃ વવક સન  પ્રોજેક્ટ ઉપર ક મ િોવ થી જરૂરી સ ઈટ વવબિટ કર વ વી સકર્ ન 

િોવ થી મ ત્ર વેિસ ઇડ ઉપર દશ યવેલી મ હિતી નો સાંદભય જ મિત્વનો રિશેે. આ ઉપર ાંત પનુઃ વવક સ ન  પ્રોજેક્ટ દરમ્ર્ ન સભ્ર્ોની 
વસક્યોહરટી િ િતે પનોરમ ાં ડેવલપર દ્વ ર  સ્ટ્પષ્ટ રીતે ત્રણ વનદેશ કરવ મ ાં આવે છે 

02. પનુઃ વવક સ ક ર્ય મ ાં દ ખલ થત ાં જ કરવ મ ાં આવન ર કોન્ફ્ર ક્ટ નોટહર કરી ને તરત સોસ ર્ટી ઉપર પનુઃ વવક સ શરૂ ક ર્ય િ િત 

નુાં િોડય લગ વીને જાર્ સધુી પનોરમ ાં ડેવલપર પોત નુાં તમ મ પનુઃ વવક સ ને લગતુાં ક મ (જરૂરી પરવમશન, ફ ઇન ન્ફ્સ, ભ ગીદ ર, 

ટેન્ફ્ડર, પ્રીબહુકિંગ વગેરે) પરુૂાં ન કરે ત્ર્ ાં સધુી સભ્ર્ો એ પોત ની જૂની વમલકત ખ લી કરવ ની નથી અને એક વખત આ તમ મ ક ર્ય પરુુ 

થ ર્ તે િ દ પનોરમ  ડેવલપર દ્વ ર  પરૂ  કરવ મ ાં આવેલ ક ર્ોનુાં ઓહડટ તમ મ સભ્ર્ોને રજૂ કરી સોસ ર્ટી સ થે રજીસ્ટ્ટર કોન્ફ્ર ક્ટ 

કરી જરૂરી સિમતી િ દ આગળ સભ્ર્ોને ટોકન ન  ચેક અને ભ ડ  મ ટે ECS કર વી વમલકત ખ લી કરવ ની નોટીસ આપી નવી 
વમલકત ન  construction નુાં ક મ શરૂ કરવ મ ાં આવશે આમ નોટરી થી રજીસ્ટ્ટર કોન્ફ્ર ક્ટ દરમ્ર્ ન ન  ક ર્ો મ ાં ઘણો સમર્ લ ગ ેછે 

જેમ કે 12 થી 14 મહિન  આ દરમ્ર્ ન પનોરમ ાં ડેવલપર દ્વ ર  RERA મ ાં જરુરી વસક્યોહરટી હડપોબિટ પણ કરવ મ ાં આવે છે. 

03. સભ્ર્ોને ટોકન આપવ ની પ્રથ  એ પ્રમ ણે કિી શક ર્ કે સોસ ર્ટીન  ખ ત  મ ાં વસક્યોહરટી હડપોબિટ આપવી અને આ ભરેલ રકમ 

જર્ ાંસધુી પનુઃ વવક સ નુાં ક મ પરુૂાં ન થ ર્ ત્ર્ ાં સધુી િેંક મ ાં ર ખી મકૂવુાં કે જે આવડી મોટી રકમ ને બિન જરૂરી રીતે લ ાંિ  સમર્ સધુી 
કોઈને પણ ક મ ન આવે તે પ્રમ ણે ક્સ્ટ્થર કરવી તે વ્ર્ જિી નથી લ ગતુાં જેથી કરીને જે હડપોબિટ સોસ ર્ટી ન  િેંક ખ ત  મ ાં મકુવ મ ાં 
આવે તેન  િદલે સભ્ર્ો તે રકમ ટોકન તરીકે પોત ની પ સે ર ખે અને એનો જરૂર પ્રમ ણે ઉપર્ોગ કરી સકે. 

04. આમ એક હડપોબિટ RERA મ ાં અને િીજી હડપોબિટ ટોકન તરીકે જે ટોકન પ્રોજેક્ટ મ ાં થત ાં ચોખ  નફ  મ ાંથી 20% જે સોસ ર્ટીન  
સભ્ર્ોને વિેંચવ મ ાં આવશે તેન  ભ ગરૂપે એડવ ન્ફ્સ મ ાં ટોકન રૂપ ે સભ્ર્ોને આપવ મ ાં આવે છે જે ટોકન ની રકમ ચોખ  નફ ની 
વિેંચણી સમરે્ વિેંચણી ની રકમ મ ાંથી િ દ કરવ મ ાં આવશે. 

05. આર્ આગળ પ્રદવશિત કરિાર્ા ંઆિેલ તર્ાર્ ઓફર અને મળૂભતૂ હકો કે જે અર્ો પનોરર્ા ંડેિલપર દ્વારા આપને પનુઃ વિકાસ ના 
પ્રોજેક્ટ બાબતે આપિાર્ા ંઆિેલ તે અમકુ વનવિત સર્ય ર્યાાદા મજુબ હોય તર્ાર્ સભ્યો એ એક િખત અર્ારા દ્વારા આપેલ પનુઃ 
વિકાસ બાબત ની ઓફર ના તર્ાર્ મદુ્દાઓ બાબતે સર્જી વિચારી ત્િદરત વનણાય લેિો જરૂરી રહશેે કેર્ કે વનણાય લેિાર્ા ંિાર થિી 
ર્વિષ્યર્ા ંર્ળતા લાર્થી િખંચત રહવે ુ ંએર્ સક્ય થઈ સકે છે. 

06. આ ઉપરાતં જરૂરી નથી કે તર્ાર્ ખબલ્ડર અને ડેિલપર એક સર્ાન અને એક રીતે સરખા ધરા ધોરણ પ્રર્ાણે કાર્ કરતા હોય, જેથી 
આપ સભ્યોની જાણ ર્ાં હોય એિા અન્ય ખબલ્ડર કે ડેિલપર દ્વારા આપને જે કોઈ પણ ઓફર આપેલ હોય તેની સાથે અરે્ જે ઓફર 

આપેલી છે તે નો તાળો રે્ળિિા નો વ્યથા પ્રયત્ન કરિો નદહ, અને જો એર્ કરવુ ંજરૂરી હોય આગળ દશાાિેલ comparison ચાટા  ને 

ધ્યાન થી િાચંો. 
દશાાિેલ ઓફર સાર્ાન્ય ર્ાપદંડથી િધ ુ છે અને ઘણા બધા મદુ્દા સ્પષ્ટ હોિા જરૂરી છે તેથી જે કંઈ પણ અંવતર્ સ્િરૂપ છે તે અર્ો અને 

સોસાયટીના સભ્યો ર્વિષ્યર્ા ંરે્ગા થઈશુ ંઅને તેને અંવતર્ રૂપ આપીશુ.ં િધ ુર્ાદહતી ર્ાટે તરે્ જરૂદરયાત મજુબ અર્ારી સાથે જોડાઈ શકો છો 
અને આશા છે કે અરે્ શક્ય તેટલી િહલેી તકે તર્ારી તરફ થી પ્રવતસાદ ર્ળે આર્ાર (*અંવતર્ ઓફર સાથે આગળ િધો પરંત ુકૃપા કરીને યાદ 

રાખો કે જો ફાઇનલ ઑફર આખરે વપ્રન્ટ થઈ ગઈ હોય તો સોસાયટીના સભ્યો એ તેને 7 થી 10 દદિસર્ા ંતર્ાર્ સાઈન અને સ્ટેમ્પ સાથે અર્ો ને 

સપુ્રત કરિાની જરૂર રહશેે તે પછી તેની નોટરી કરિી અને ત્યારબાદ જ આપેલ ઑફર લાગ ુગણાશે) િધ ુવનયર્ો અને શરતો ના જ્ઞાન ર્ાટે તર્ો 
એ સખૂચત વિગત હઠેળ ધ્યાનપિૂાક સદંર્ા લેિાની જરૂર પડશે જેર્ કે ટોકન અને ર્ાડા જેિી કેટલીક બાબતો િાટાઘાટપાત્ર હશે તેર્જ કેટલીક 

ર્ૌવર્વતક પદરસ્સ્થવત પણ AUDA અને AMC અથિા સ્થાવનક શહરેી સત્તાવધકારીના વનયર્ો ને આધીન રહ ેસે જેથી સખૂચત પનુ: વિિકાસ પ્રોજેક્ટ 

પર અસર રહ ેતેની શક્યતા નકારી શકાય નદહ. 
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પનોરમા ડેવલપર સાથે રીડેવલપમેન્ટ માટે ની મળૂ ભતૂ શરતો અને નનયમો:                                                          : 
 

01. તમામ સોસાયટી ના મેમ્બર 75% સહમત હોવા જરૂરી છે કે તેઓ ને રીડેવલોપમેન્ટ બાબતે સપંરૂ્ણ સજાગતા છે અને તેઓ આ પ્રોજેક્ટ મા ંસાથે 

રહીને રીડેવલપમેન્ટ ના પ્રોજેક્ટ માં ભાગ લેવા ઈચ્છે છે. 

02. રરડેવલપમેન્ટ મા ંતમામ મેમ્બર ને તેમના માલલકીના મકાન બાબતે પનોરમા ંડેવલપર તેઓ તમામ ને પ્રત્યેક હયાત ઘર/દુકાન દીઠ એક ઉપર 

દશાણવેલ ચાટણ  મજુબ એપાટણ મેન્ટ/દુકાન સપુ્રત કરશે કે જે બાબત ની નવગત આગળ દશાણવેલ પ્લાન મજુબ રહસેે. 

03. તમામ સપુ્રત કરવા બાબત ના એપાટણ મેન્ટ/દુકાન નો એરરયા આગળ ફાઇનલ ઓફર વખતે બતાવેલ ફ્લોર પ્લાન મજુબ રહસેે આ ઉપરાતં 

ફાઇનલ પ્લાન ના પાનસિંગ દરનમયાન જો કોઈ સધુારા વધારા કરવા પડે તો સભ્યોનો સહકાર અનનવાયણ રહસેે કેમ કે પ્લાન પાસ અને બાધંકામ કરવા 
બાબતની પરવાનગી તે તમામ ઔડા દ્વારા નક્કી કરવામા ંઆવે છે તેને માન્ય રાખ્યા વગર કોઈપર્ રીડેવલપમેન્ટ નુ ંકાયણ કરવુ ંશક્ય થઈ સકે નરહ. 

04. જે કંઈ પર્ એપાટણ મેન્ટ/દુકાન સભ્યોને સપુ્રત કરવામા ંઆવશે તે બાબતે નવી પ્રોપટી ને પ્રાપ્ત કરવા બાબતે તેઓને કોઈ પર્ પ્રકાર નો અન્ય 

ખચણ કરવાના રહસેે નરહ જેમ કે વીજળી, ગેસ, ફાઈલ ચાર્જ, દસ્તાવેજ, રાજ્ય ટેક્સ, રખ રખાવ અન્ય તદ ઉપરાતં જેકાઈ પર્ સેવા અને સનુવધાઓ 

નવી સોસાયટી ને આપવામા ંઆવશે તે તમામ માટે સભ્યો પર્ હકદાર રહસેે પરંત ુપ્રાપ્ત કરવામા ંઆવતા એપાટણ મેન્ટ/દુકાન ની પસદંગી સોસાયટી 
ના મેમ્બરો દ્વારા જાતેજ કરવાની રહશેે. 

05. જે તે ડેવલપમેન્ટ કાયણવાહી કરવા બાબતે લેલખત સહમતી તેમજ નોટરી સ્વરૂપ ડેવલપમેન્ટ એગ્રીમેંટ કરવાનો રહશેે. 

06. ડેવલપમેન્ટ એગ્રીમેન્ટ કરાવ્યા પછી ડેવલપર દ્વારા તમામ જમીન તેમજ પ્રોજેક્ટ ને લગતી કાયદાકીય તેમજ જરૂરી એવી પરવાનગીઓ મેળવી 
ને પછીજ સભ્યોને યોગ્ય સમય મયાણદા આપીને સભ્યોનુ ંસ્થળાંતર કરાવવાનુ ંરહસેે. 

07. સભ્યોના સ્થળાતંર વખતે દરેક ને 1 થી 1.6 લાખ ના ટોકન સાથે ભાડાની રકમ રૂનપયા 10,000 થી 15,000 દર મરહને મજુબ ના ચેક કે ECS પરૂા 
પાડવાના રહસેે પર્ એ વાત ની જાર્ રહ ેકે સામાન બદલવા, ટ્રાન્સફર કરવા, ભાડાની કાયદાકીય જોગવાઈ બદલ ડેવલપર કોઈ પર્ પ્રકાર નુ ંઅવેજ 

નરહ ચકૂવે, આ ઉપરાતં આપવામા ંઆવેલુ ંટોકન ચોખ્ખા નફાની વહેંચર્ી વખતે બાદ કરવામા ંઆવશે. 

08. સભ્યો ને રીડેવલપમેન્ટ કાયણ મા ં સ્સ્લનપિંગ પાટણનર તરીકે એટલે કે તેઓ માત્ર 20% ચોખ્ખા નફામા ંભાગીદાર ગર્વામા ંઆવેલા છે તેઓ ને 

ડેવલપમેન્ટ પ્રોજેક્ટ ના ખચણ કે સભંનવત નકુસાન બાબતે કોઈજ લેવાદેવા નથી જો નકુસાન કે ખચણ નુ ં કારર્ સોસાયટીનાસભ્યો કે તેમના દ્વારા 
ઉદભવત ુકોઈ કાયણ જવાબદાર ના હોય તો તથા તદ ઉપરાતં જે પૈકી ડેવલપમેન્ટ કાયણ પરંુૂ થાય ત્યાર બાદ જે ચોખ્ખો નફો થાય તે માથંી 20% નફો 
સભ્યોને સરખે ભાગે વહેંચવાનો રહસેે જે બાબતે અગાઉ સભ્યોના નવસ્થાનપત વખતે આપેલુ ંટોકન બાદ કરવામા ંઆવશે. 

              09. સભ્યો ડેવલપમેન્ટ ઓફર મા ંસાઈન કરતી વખતે તેમનુ ંમન પસદં માત્ર  એપાટણ મેન્ટજ/દુકાન પ્રાપ્ત કરી સકસે, પર્ આ બાબતે એક વાત ધ્યાન  

              દોરવાની કે એક વખત પસગંી કાયણ બાદ કોઈપર્ સજંોગોમા ંફેરફાર નહી કરી સકાય. 

10. દરેક એપાટણ મેન્ટ/દુકાન ને કાર અને એક્ક્ટવા પારકિંગ ની સનુવધા કે જે સોસાયટીની જમીન ના માપ ઉપર નનભણર કરે છે તે મજુબ આપવામાં આવે છે 

જે બાબત ની પસદંગી નરહ પર્ ડેવલપર દ્વારા ફાળવવામા ંઆવેલી જગ્યા ને મજુંર રાખવાની રહસેે જેમા ંકોમનસિયલ અને રહરે્ાક ના પારકિંગ તદન 

અલગ રહસેે. 

11. સોસાયટી ના ગેટ પાસે કે અન્ય જગ્યાએ બાહરી અનવશ્વાસ ુતત્વો એ દબાર્ કરેલ છે કે હસે તે બાબતે જરૂર પડે તમામ સભ્યો એ પરૂતો સાથ 

સહકાર આપવાનો રહ ેસે આ ઉપરાતં ડેવલપમેન્ટ ના કામ બાબતે અવારનવાર સોસાયટીની કનમટી મેમ્બરોએ હાજરી આપવી પડશે અને જે તે કાયણ 
મા ંપોતાનુ ંયોગદાન આપવાનુ ંરહશેે. 

12. સોસાયટીના તમામ કનમટી મેમ્બર માથંી માત્ર ચેરમેન તેમજ સેકે્રટરી નનજ જરૂર હોય ડેવલપર જ્યારે જરૂર જર્ાય તેઓ ને સપંકણ  કરી જે તે કાયણ 
બદલ આંગળી ચીંધી સક્સે કે જે કામ કનમટી મેમ્બરો એ ડેવલપમેન્ટ પ્રોજેક્ટ ને સહકાર રૂપ નીવડે તે મજુબ પરૂા પડવાના રહસેે આ બાબતે ડેવલપર 

કોઈપર્ પ્રકાર નો અવેજ ચકૂવવા બાધ્ય નથી કે નરહ રહ.ે 

13. સોસાયટી ના સભ્યોના રેફેરન્સ થી આવનાર નવા બરુકિંગ કરનાર ને 5% રડસ્કાઉન્ટ અને બરુકિંગ કરાવનાર ને 2% કનમશન આપવામા ંઆવશે 

અથવા આગળ બતાવેલ અવેજ વ્યવહાર ના દાખલા પ્રમારે્ આગળ વધી શકશે. 

14. ડેવલપમેન્ટ કાયણ મા ંઆપવામા ંઆવતી તમામ સનુવધાઓ અને સવલતો નો લાભ ના ઈચ્છતા કે સપુ્રત કરેલા એપાટણ મેન્ટ/દુકાન નસવાયના 
કોઈપર્ યનુનટ ની પસદંગી અસક્ય છે અને આ બાબતે એમ માનવુ ંકે ડીફરન્સ નો ફાયદો મેળવી શકાસે કે જે સક્ય ના હોય સભ્યોને ખાસ જર્ાવવાનુ ં
કે તે બદલ કોઈ પર્ અવેજ ચકૂવવામા ંનરહ આવે. 

15. ડેવલપમેન્ટ કાયણ નો તમામ અવેજ ની રકમ ની આવક અને જાવક 99% બેંક કે ચેક થીજ કરવામા ંઆવશે જેથી કરીને વ્યવહારરક પારદનશિતા 
જળવાઈ રહ.ે 

16. ડેવલપમેન્ટ કાયણ ને લગતી તમામ નોંધ ને દર 6 મરહને સભ્યોની ઈચ્છા મજુબ બતાવ વામા ંઆવશે કે જેથી કરીને તેઓ ને ડેવલપમેન્ટ ના કાયણ 
ની ખરી હકીકત મળી સકે પરંત ુઆ સેવા માત્ર પ્રોજેક્ટ નુ ંકામ સોસાયટીની જમીન ઉપર રરકનસ્ટ્રકશન શરૂ કયાણ ને 3 મરહના બાદજ  શરૂ થશે. 
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17. સભ્યો તરફ થી આવતા પ્રશ્નો નો જવાબ 24 થી 48 કલ્લાક મા ંઆપવામા ંઆવશે જે બાબતે સભ્યોને ગૂચંવાતા પ્રશ્નો પ્રનત અનતશય સવેંદન શીલ 

થઈ કોઈ પર્ ત્વરરત પગલુ ંભરવુ ંનરહ અને અંદરો અંદર નવચાર નવમશણ કરી ચોખવટ કરી લેવી. 
18. ડેવલપમેન્ટ કાયણ પરંુૂ થાય પછી અને BU પરનમશન બાદ તમામ સભ્યોને નવી નમલકત નો કબ્જો આપ્યાબદ તરત સોસાયટી નો કાયણભાર કંપની 
એ નનમેલા હાઉસ કીનપિંગ કંપની ને સોંપવામા ંઆવશે કે જે પાનોરમાં ડેવલપર ને આધીન રહસેે કે જે તમામ સોસાયટી ને લગતા કામ પરૂા કરશે જેમાં 
સોસાયટીની નનયકુ્ત કરેલી કનમટી પર્ હસે કે જેનુ ંકામ સોસાયટી મા ંથતા ંકામ અને વહીવટ ઉપર નજર રાખવા માત્રાનુ ંછે. 

19. ડવેલપમેન્ટ કાયણ દરનમયાન જો કોઈપર્ પ્રશ્ન બાબતે કાયદાકીય જોગવાઈ ની જરૂર પડે તે માટે પ્રથમ ડેવલપર સાથે નવચાર નવમશણ કરવો તેમ 

છતા જરૂર જર્ાય કાયદા કે્ષત્ર અમદાવાદ ગજુરાતજ રહસેે. 

20. કાયદાકીય બાબતે સમય ના બગાડ નો કોઈ નવકલ્પ ન હોય જે કંઈ પર્ સમય કાયદાકીય બાબતે બગડસે તેની ભરપાઈ સોસાયટી તરફથી 
કરવાની રહસેે અથવા સમય ની રકિંમત સમજી અંદરો અંદર સમાધાન કે કોઈ વચલો માગણ કાઢીને ત્વરરત કોઈ નનર્ણય લેવાનો રહશેે કે જેથી ડેવલપર 

તેમજ તમામ સભ્યોનો સમય કે કોઈ અવેજ નુ ંનકુસાન ના થાય. 

21. જ્યારે પર્ કોઈ પ્રશ્નો ને નનરાકરર્ નુ ંઅદાન પ્રદાન થાય તે તમામ મૌલખક ના બદલે લેલખતમા ંજ હોવુ ંજોઈએ કે જેથી કાયદાકીય રીતે પારદનશિતા 
તેમજ નવશ્વાસ પાત્રતા જળવાઈ રહ.ે 

22. જે રે્મ્બર ને પોતાની જૂની વર્લકત ને િહેંચીને જવુ ંહોય તેઓ એ સૌ પ્રથર્ પનુઃ વિકાસ પ્રદક્રયા ર્ા ંઅવનિાયા પણે જોડાવુ ંજરૂરી છે જેથી અર્ો 
દ્વારા તર્ો ને ર્ળતી નિી વર્લકત ને અર્ારા ર્ારફતે નિી ર્ાકેટ દકિંર્તે રીસેલ કરી તેના દ્વારા ર્ળતી રકર્ ના 70% આપને સપુ્રત કરિા કે જે આપને 

જૂની વર્લકત ની દકિંર્ત કરતા બર્ણો લાર્ અપાિશે. 

23. ડેવલપર દ્વારા આપવામા ંઆવતા તમામ ઈલેક્ટ્રોનનક ઉપકરર્ો તથા તમામ ફનનિચર ડેવલપર ની પ્રમોટર કંપની તરફ થી ફાળવવામા ંઆવશે જે 

બાબત ની તમામ ગેરંટી અને વોરંટ પ્રમોટર કંપની પરૂી પડાશે. 

24. ડેવલપમેન્ટ કાયણ માં લાગતુ ંતમામ કાચુ ંમટીરીયલ લોકલ બજાર માથંી તેમજ ISI અને સ્ટાન્ડડણ માકણ  વાળુજ વાપરવામા ંઆવશે જેમ કે નસમેન્ટ, 

રેતી, કપચી, સરરયા, AAC બ્લોક, વોટર/ડ્રેનેજ પાઇપ, વાયરીંગ/હારનેસ આ ઉપરાતં અન્ય તમામ ઈલેક્ટ્રોનનક ઉપકરર્ો, ઇલેક્ટ્રીકલ મટીરીયલ, 

વોટર પ્રફૂ, બાહરી UPVC sheet, અને અંદરુની Teflon Pooty Paint, રસોઈના કેલબનેટ, wooden FL, બાથરૂમ ના ફોસેટ તથા PVC ડોમેલ બરી 
બારર્ા ંકે પછી તમામ અન્ય રખ રખાવ ના મટેરરયલ આયાત કરવામા ંઆવશે જે લોકલ માલ સામાન કરતા વ્યાજબી રકિંમત તેમજ ઊંચી ગરુ્વત્તા 
અને અનત આધનુનક હોય પ્રથમ પસદંગી મા ંરાખવામા ંઅને વાપરવામા ંઆવશે. 

પ્રોજેક્ટ ની શરૂઆત અને પરૂ્ાણહુતી સદંભે:                                                                                             : 
 

01. સૌપ્રથમ આપેલ ફાઇનલ ઓફર ઉપર 75% સહમતી દ્વારા તમામ સોસાયટીના મેમ્બરો ની તેમજ ચેરમેન તથા સેકે્રટરી ના સહી નસક્કા મેળવવા. 
(સમય 7 થી 10 રદવસ) 

02. ફાઇનલ ઓફર મજુબ નો ડેવલપમેન્ટ કરાર કરવો “નોટરી કરવી” (સમય 1 રદવસ) 

03. પ્રોજેક્ટ ને લગતી પરનમશન, જરૂરી કોન્ટ્રાક્ટ, પાટણનરશીપ, પ્રીબરુકિંગ અને જરૂરી આવક ઊભી કરવી તેર્જ RTI ના ર્ાઘં્યર્ થી પરૂા કરિાર્ાં 
આિેલ તર્ાર્ પનુ: વિકસ ના construction પહલેા ના કાર્ નુ ંઓદડટ સોસાયટીના સભ્યો ને બતાિી સ્થળાંતર ની કાયાિાહી આગળ િધારિી. 
(સમય 14 થી 16 મરહના) 
04. તમામ પ્રોજેક્ટ ને લગતા અવરોધો ને દુર કયાણ બાદ સોસાયટીના મેમ્બરો ને હયાત સોસાયટી મા ંદશાણવેલ જૂની પ્રોપટી ખાલી કરવાની નોટીસ 

આપી 3 મરહના નો સમય આપવો અને ખાલી કરવાના સમય મયાણદા મા ંઆવતા છેલ્લા અઠવારડયે નક્કી કરેલ ટોકન તેમજ ભાડાની રકમ ના ચેક 

અથવા ECS કરાિી આપવા. (સમય 3 મરહના) 
05. એક વખત સોસાયટીના મેમ્બરો જૂની પ્રોપટી ખાલી કરવાની પ્રોસેસ પરૂી કરે ત્યાર બાદ 1 મરહના મા ંજરૂરી ચેક્ક્લસ્ટ તપાસ્યા બાદ જૂની 
સોસાયટીના તોડવાનુ ંકામ શરૂ કરવુ.ં (સમય 3 મરહના) 
06. નવા બાધંકામ ની શરૂઆત કયાણના સમય થી પ્રોજેક્ટ ની પરૂ્ણ હુતી કરીબ 2 થી 7 વર્ણ થાય કે જે પ્રોજેક્ટ ની સાઇઝ કે નવશાળતા ઉપર નનભણર કરે 

છે. (સમય 2 થી 7 વર્ણ) 
07. પ્રોજેક્ટ ને BU પરનમશન મલ્યાબદ અને જુના તથા નવા મેમ્બરોએ નમલકત નો કબ્જો અપ્યાબદ નવી સોસાયટી નુ ંરખરખાવ “Panorama 
Developers” દ્વારા નીમેલીજ હાઉસક્સ્કનપિંગ કંપની ઓછા મા ંઓછી 5 વર્ણ સધુી કરશે. 

08. એક વખત સોસાયટી નુ ંરખરખાવ સધુીનુ ંકામ પરંુૂ થયા બાદ જે કંઈ પર્ ચોખા નફાની નવગતો મજુબ જાહરેાત કરવામા ંઆવે તે મજુબ જુના 
સભ્યોને ચોખ્ખા નફામા ં20% રહસ્સો સરખે ભાગે ચકૂવ વામા ંઆવશે. 

ડેિલપર કેિીરીતે પનુઃ વિકાસ ર્ાટે ફાઈનાસ્ન્સયલ સ્સ્થરતા રે્ળિશે:                                                                  :  
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01. ડેિલપર ની જિાબદારી ઉપર વિવિધ ટેન્ડર મજુબ ની દડપોખઝટ રે્ળિી. 
02. ડેિલપર તરફ થી NBFC કે Bank દ્વારા કોઇપણ પ્રકારની જૂની સોસાયટી ની વર્લકત ને ગીરિે મકૂ્યા વસિાય ર્ાત્ર ડેિલપર ની જિાબદારી 
તેર્જ કોલેટરલ વસક્યોદરટી મજુબ પ્રોજેક્ટ વધરાણ કે ર્ાગીદારી કરીને. 

03. નિા સભ્યો ર્ાટે પ્રી બદુકિંગ ને શરૂ કરીને તેર્જ અન્ય ર્ાગીદારોને સાથે જોડીને. 

પ્રોજેક્ટ ફાઇનાન્સ, ટેન્ડર દડપોખઝટ ફંદડિંગ અને પાટાનર દડપોખઝટ દ્વારા પ્રાપ્ત થયેલી કે રે્ળિેલ નાણાકીય સ્સ્થરતા ની જિાબદારી ફક્ત ડેિલપર ના 
વશરે રહશેે. * 

  પ્રી બદુકિંગ પણ સપંણૂાપણે ડિેલપર પર જ જિાબદાર છે જયા ંચકુિણી શેડયલૂ નીચે મજુબ છે:                                         : 
ડેિલપર દ્વારા વપ્ર બદુકિંગ ની ઓફર મજુબ નિા સભ્યો ને બદુકિંગ િખતે DP તરીકે 30% થી 40% રકર્ જર્ા ંકરાિ િાની રહ ેસે અને ત્યારબાદ જયારે 

બાધંકાર્ શરૂ થાય કે એક ર્દહના બાદ થી 120 ર્દહના સધુી સરખા ર્ાગે િગર વ્યાજના EMI ચકૂિ િાના રહ ે સે જે સવુિધા ડેિલપર તરફ થી 
આપિાર્ા ંઆિે છે આ બાબતે ક્યારેય પણ નિા રે્મ્બર ને બકુ કરાિેલ વર્લકત ને િહેંચિી કે નાર્ ટ્રાન્સફર કરિાની હોય તો અવનિાયા પણે 

ડિેલપર ની ર્જુંરી લેિાની રહશેે તથા ડેિલપર ના બાકી નીકળતા નાણા ંઅને ઉદર્િતા નફા ર્ા ંથી 30% અિેજ ડેિલપર ને ચકુિ િાનો રહ ેસે જે 

બાબતે જરૂરી કાયદાકીય ર્ોગેજ તેર્ રજીસ્ટર દસ્તાિેજ ડેિલપર ની તરફેણ ર્ા ંકરિાર્ાં આિશે  આ ઉપરાતં જો નિા રે્મ્બર ને બેંક લોન કરાિ 

િની હોય તો DP તરીકે 20% થી 30% ચકૂાિ િાના રહ ેસે ત્યારબાદ તેઓ ને બાધંકાર્ શરૂ થયે ર્ાસ્ટર ફાઈલ આપિાર્ા ંઆિશે. 

સોસાયટી ની સવુિધાઓ 

01 સોલાર બેક અપ વસસ્ટર્. 

02 અલોટેડ બેસ્રે્ન્ટ પાદકિંગ ફોર વ્હીલર. 

03 અલોટેદ બેસ્રે્ન્ટ પાદકિંગ ટુ વ્હીલર. 

04 બાળકો ને રર્િાની જગ્યા. 
05 સાઇકલ અને ચાલિાની જગ્યા. 
06 બ્લોક દીઠ ઓટોરે્દટક 2-4 ખલફ્ટ. 

07 વધૃો અને સ્ત્રી ઓ ર્ાટે ઓટલા ની વ્યિસ્થા. 
08 ર્ીની શોવપિંગ ર્ોલ. 

09 ર્ીની 24\7 ફૂડ કોટા . 
10 ર્ીની સ્સ્િવર્િંગ પલૂ. 

11 દેરાસર કે ર્દંદર. 

12 ર્ીની થેટર. 

13 ર્ીની હોસ્સ્પટલ. 

14 ર્ીની વપ્રકે. 

15 ક્લબ હાઉસ. 

16 ર્ીની લાઇબે્રરી. 
17 ગેસ્ટ હાઉસ. 

18 કસરત વિર્ાગ. 

91 ઇન્ડોર ગેમ્સ ઝોન. 

20 ટેરેસ ગાડાન. 

21 ટેરેસ યોગા કોટા . 
22 બીઝનેસ ર્ીટીંગ રૂર્. 

23 સોલાર સ્ટ્રીટ લાઈટ. 

24 સોસાયટી ની LED લાઈટ 

25 વસક્યોદરટી પ્રતીક્ષા કક્ષ ચા તથા કૉફી અને 

િાતાનકુખૂલત વ્યિસ્થા સાથે. 

26 CCTV કેરે્રા 
27 બ્લોક પ્રર્ાણે દફિંગર વપ્રન્ટ પ્રિેશ 

28 સોસાયટી દફિંગરવપ્રિંગ એન્ટ્રી. 

29 NRL લાઈટ 

30 સસુજીત ફુિારા અને બગીચા સાથે નો પ્રિેશ 

દ્વાર. 

31 સસુજીત ખલફ્ટ ની જગ્યા સાથે પ્રતીક્ષા અને 

આરાર્ કરી સકાય તેિી વ્યિસ્થા. 
32 ચોિીસ કલ્લાક પાણી ની સવુિધા. 
33 બોરિેલ 2 ર્ોટર સાથે. 

34 GAS પાઇપ લાઇન. 

35 અસ્ગ્નશર્ન સવુિધા. 
36 ઇલેક્ટ્ક્ટ્રક ફેંવસિંગ. 

37 સ્કલૂ બસ સ્ટેન્ડ. 

38 વસક્યોદરટી ગાડા. 
39 ર્ાળી બાગાયત કાર્ ર્ાટે. 

40 સોસાયટી રે્ઇન્ટેનન્સ સ્ટાફ. 

41 સોસાયટી ની સવુિધા નો ઓપરેશન સ્ટાફ. 

42 સોસાયટી ની ઓદફસ. 

43 ચોિીસ કલ્લાક ઇર્રજન્સી લાઇ. 

44 કૉમ્યવુનટી હૉલ. 

45 GYM. 

46 RO ટ્રીટરે્ન્ટ પ્લાન્ટ. 

47 િોટર સોફ્ટનેર પ્લાન્ટ. 

48 હાઇડ્રોખલક પાદકિંગ. 

49 સોસાયટી લોન્ડ્રી વ્યિસ્થા. 
50 કાર તેર્જ ટુ વ્હીલર િાવશિંગની વ્યિસ્થા. 
દુકાન ની સવુિધા 
01 દરેક દુકાન ર્ા ંટોઇલેટ અને બાથરૂર્. 

02 પાણી નુ ંકનેકશન. 

03 ગેસ નુ ંકનેકશન. 

04 ગ્રવૂર્િંગ ટાઇલ્સ. 

05 ડબલ ચાર્જ ટાઇલ્સ એન્ટી િેટ અને એન્ટી 

સ્લીપ. 

06 રે્ટાખલક પટુ્ટી પેઈન્ટ. 

07 ફ્રન્ટ પાદકિંગ ની જગ્યા. 
08 CCTV કેરે્રા. 
09 ર્ફત િરસાદી શેડ. 

10 LED લાઈટ અને પખંા. 
11 AC કનેકશન પોઇન્ટ 

12 ર્ીની રસોઈ બેજજિંગ સાથે 

13 ઇર્રજન્સી લાઈટ 

14 ર્ાખળયાની વ્યિસ્થા 
15 ગ્લાસ શટર 

16 બગીચા િાળો ફ્રન્ટ. 

17 ફાયર સેફ્ટી 
18 LED ગ્લો સાઈન બોડા. 
19 સ્િીચ ગેર ELCB+MCB સેફ્ટી વસસ્ટર્. 
20 એર કન્ડીશન 1,2,3 યવુનટ. 

21 સ્ર્ાટા  LED TV 42" 1 યવુનટ. 

22 ચા અને કોફી ર્શીન 1 યવુનટ. 

23 િોટર દડસ્પન્સર 1 યવુનટ. 

24 ખગઝર 1 યવુનટ. 

25 કેશ કાઉન્ટર 1 યવુનટ. 

26 અલોટેડ બેસ્રે્ન્ટ પાદકિંગ. 

27 ફાયર એન્સ્ટીગસુર 3 યવુનટ 

28 ઓદકસન ર્ાસ્ક 2 યવુનટ 

29 ઓટોરે્દટક સોફ્ટિેર સાથે ટેબલેટ 

30 14 ઇંચ લેપટોપ i 5 પ્રોસેસર 1 યવુનટ 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, BHK ની અંદર ની સવુિધા 
01 SS ની નાર્ પ્લેટ. 
02 મખુ્ય દરિાજો અને એમ્બોસડ લેર્ીનેટેડ. 
03 દફિંગર વપ્રન્ટ રે્ઈન લોક. 
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04 મખુ્ય દરિાજે વસક્યદુરટી જાળી. 
05 PVC ડોરે્લ બારી. 
06 PVC એમ્બોઝ દરિાજા. 
07 LED લાઈટ, પખંા, RO જોડાણ સાથે. 
08 ટચ પનેલ િળી સ્સ્િચ. 
09 રે્ટાખલક પટુ્ટી કલર. 
10 રસોડાર્ા ંઅને દરેક બાથરૂર્ ર્ા ંએક્સોસ્ટ 
પખંા. 
11 ફૂલ એપાટા રે્ન્ટ વડૂેં ફ્લોર. 
12 એન્ટી િેટ અને એન્ટી સ્લીપ ટાઇલ્સ. 
13 બાથરૂર્ ર્ા ંપણ સેફ્ટી ટાઇલ્સ.  

14 રસોડાર્ા ં અને બાથરૂર્ ર્ા ં વસલીંગ સધુી 
લકઝદરયસ ટાઇલ્સ. 
15 PVC ડાકા ફોસેટ્સ સાિર અને વર્ક્સચર 
સાથે. 
16 દરેક બાથરૂર્ ર્ાં િાશ બેજજિંગ. 
17 કોર્ન વસિાય દરેક અટચેડ બાથરૂર્ ર્ાં 
બાથટબ. 
18 રસોડાર્ા ંિોશ જગ્યા. 
19 રસોડાર્ાં પથ્થર જડેલ સ્ટોર ની જગ્યા. 
20 ર્ોડુલર રસોડંુ. 
21 રસોડાર્ા ંઇટાખલયન ર્ારબલ નુ ંપ્લેટફોર્ા. 
22 સ્ટેનલેસ સ્ટીલ વસિંક. 
23 CCTV કેરે્રા. 
24 PVC દીિાલ કોલર. 
25 દીિાલ કોનાર પ્રોટેક્ટર સ્ટીલ ના. 
26 દરેક બેડરૂર્ ર્ા ંઅટેચ બાથરૂર્. 
27 સ્િીચ ગેર ELCB+MCB સેફ્ટી વસસ્ટર્. 
28 ઇર્રજન્સી લાઈટ ચોિીસ કલાક. 
29 રસોડંુ તથા દરેક સયન કક્ષ ર્ા ંર્ાખળયા. 
30 દરેક રૂર્, રસોડાર્ા ં તથા હોલ ર્ા ં AC ના 

જોડાણ ની સવુિધા. 
31 ફ્લેટ ઓટોરે્દટક વસસ્ટર્. 
32 Air conditioner દરેક રૂર્, રસોડાર્ા ં તથા 
હોલ ર્ાં યવુનટ. 
33 ડીશ િાશર 1 યવુનટ. 
34 ચીર્ની 1 યવુનટ. 
35 સ્ર્ાટા  LED TV 60" 1 યવુનટ. 
36 સ્ર્ાટા  LED TV 42" દરેક રૂર્ ર્ા ંયવુનટ. 
37 ફ્રન્ટ ડોર ફૂલી ઓટોરે્દટક િાવશિંગ ર્શીન. 
38 ઇલેક્ટ્ક્ટ્રક ગીઝર દરેક બાથરૂર્ અને 
રસોડાર્ા.ં 
40 ફ્રીઝ 365 લીટર 1 યવુનટ. 
41 ફરી િાઇફાઇ ઈન્ટરનેટ કનેકશન. 
42 ફૂડ પ્રોસેવસગ ર્શીન 1 યવુનટ. 
43 ઇન્ડકશન કુક ટોપ 1 યવુનટ. 
44 વસક્યોદરટી ર્ોનીટર સ્ક્રીન 1 યવુનટ. 
45 ચા અને કોફી રે્દકિંગ ર્સીન 1 યવુનટ. 
46 ર્ાઈક્રોિેિ ઓિન 1 યવુનટ. 
47 ફૂડ પ્રોસેવસિંગ ર્ચીને 1 યવુનટ. 
48 રસોઈ સહાયક ર્શીન 

49 વિદડયો ડોર ફોન 1 યવુનટ. 
50 હોર્ ઓટોરે્દટક સોફ્ટિેર સાથે ટેબલેટ 

51 મ્યખુઝક વસસ્ટર્ 1 યવુનટ. 
52 14 ઇંચ લેપટોપ i 5 પ્રોસેસર 1 યવુનટ. 
53 િેક્યરુ્ ક્લીનર 1 યવુનટ 

54 સ્ટીર્ આયના 1 યવુનટ. 

55 બ્યટૂી ટ્રીટરે્ન્ટ ર્શીન 

56 ટ્રીર્ર 1 યવુનટ. 
57 જ્િેલરી બોકસ 1 યવુનટ. 
58 દડજજટલ લોકર 1 યવુનટ. 

59 ફાયર એન્સ્ટીગસુર 3 યવુનટ 

60 ઓદકસન ર્ાસ્ક 2 યવુનટ 

01. Home Appliances: 

   + તમામ હોમ એપલલયન્સ આપને અમારી કંપની દ્વારા આપવામા ંઆવશે જેનુ ંલીસ્ટ આપની નમલકત માટે નક્કી કરેલ માપ દંડ  

      પ્રમારે્ રહસેે. + તમામ પ્રોડક્ટ ની સનવિસ અને બાહધેરી પ્રોડક્ટ આપનાર કંપની ની રહસેે. 

02. Interior and Make over: 

   + આપના ઘર, દુકાન, ઓરફસ, બગંલો તેમજ શોરૂમ મા ંઅમારા તરફ થી રસોઈ, સ્ટોર, છત, ફ્લોર, દીવાલ, બાથરૂમ, બાલ્કની, તેમજ જે  

      તે વાશ એરરયા મા ં(A++) ગે્રડ નુ ંસસુજ્જિત જરૂરી રાચ રલચલા સાથે બાધંકામ તેમજ વ્યવસ્થા કરી આપવામા ંઆવશે. + આ બાબતે   

      કોઈ બાધંછોડ ના હોય તે બાબતની બાહધેરી અમો આપને આપીએ છીએ. 

03. Society Facility: 

   + સોસાયટી મા ંઆપવામા ંઆવતી તમામ સનુવધાઓ અને જરૂરી પ્રવધન અમો દ્વારા કરવામા ંઆવશે કે જે બાબતે તમામ મેમ્બરો એ  

       સાથ સહકાર આપવાનો રહશેે. + તમામ સનુવધા જેમ કે સોસાયટી ની તેમજ આપને આપવામા ંઆવેલી આપની પોતાની સનુવધા ને  

       સાચવવા તેમજ રખરખાવ ની જવાબદારી માત્ર અમારી જ નરહ પર્ આપ સહુની પર્ એટલીજ રહસેે જેટલી અમારી હસે. 

04. Maintenance Free: 
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   + તમામ સભ્યોને આજીવન કોઈ રખરખાવ આપવાનો રહશેે નરહ જે બાબતે અમો તરફ થી સોસાયટીમા ંઆવનાર આવક મજુબ એક  

      રફક્સ રકમ સ્થાઈ પરે્ સોસાયટી ના ખાતામા ંસપુરત કરવામા ંઆવશે કે જે સોસાયટીના રખરખાવ માટે વાપરવામા ંઆવશે. + પર્  

      સોસાયટીની અમકુ સનુવધાઓ અવારનવાર યોજાતા કાયણક્રમો દરમ્યાન કૈક વધારાનો ખચણ કરે છે તે બાબતે જે સભ્યો કે જેતે કાયણ  
      મા ંસનમલલત હસે તેઓ તમામં મેમ્બરો એ જેતે નક્કી કરેલ ખચણ ને ચકૂવવા પાત્ર હસે. 

 

        *** Under indicated GIFT are Paid where you will get 50% discount on your requirements                             . 
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SAMPLE 2 & 3BHK FALT (only when plot area more than 1500 sqy)                                                                                                   ) 
 

    
 
 
 
SAMPLE 4BHK FALT (only when plot area more then 1500 sqy)                                                                                                           ) 
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તમામ આવક તેમજ ફાઇનાન્સ કે નવા બરુકિંગ મા ંભાગલેનાર , જુના તથા નવા મેમ્બર, એજન્ટ કે ઇન્વેસ્ટસણ ને લગતા કનમશન, છૂટ નફામાં ભાગની નવગતો નીચે 

મજુબ છે, આપ સહુ એ આ તમામ નવગતો ધ્યાન થી વાંચી સમજી અને સપંરૂ્ણપરે્ સ્વીકારીનેજ આગળ વધવાનુ ંછે. 

 
 
આ ડોક્યમેુન્ટ મા ંદશાણવવા મા ંઆવેલી તમા ં નવગતો સવણ-સાવણજનનક હોય કોઈ પર્ સોસાયટી ના મેમ્બસણ દ્વારા આ તમામ નવગતોને મળૂભતૂ માનવી તેમજ આજ 

થશે તેમ જરૂરી ના હોય કેમ કે બદલતી જરૂરરયાત, જમીન નો નવસ્તાર, સોસાયટી નો એરરયા તેમજ ઘર્ી બધી એવી બાબતો છે કે જે ફાઇનલ ઓફર માટે ચકાસવી 
જરૂરી છે તો તમામ વાંચનાર ને નવનતંી છે કે કોઈપર્ મક્કમ નનર્ણય લેતા પહલેા ં100 વખત ચચાણ તેમજ નવચાર કરવો જરૂરી તેમજ અનનવાયણ રહસેે. 

NOTE: for regular update please refer our website whole information will available on it as it is updating day by day. 
 
 

 


