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LIST OF SCHEMES (નવીન યોજનાની િવગતો) 
 

 
 

 

યોજના 

કોડ 

યોજનાનો 

કાર 

આવાસની 

કમત 

આવાસોની 

સં યા 
ટ .પી એફ.પી િવ તાર  

આવાસ ુ ં

ે ફળ 

(ચો.મી) 

સરના  ુ

1 P-4 EWS-2 
(1BHK) ૫,૫૦,૦૦૦ ૧૯૦૦ 

સવ 

ન.ં૫૮૫પૈક  
કલાલી ૩૫ 

ખસકોલી સકલ 

પાસે, અટલાદરા-

કલાલી રોડ, વડોદરા. 

2 P-5 
EWS-2 
(1BHK) ૫,૫૦,૦૦૦ ૫૮ ૧ ૮૮ હરણી ૩૭ 

િસ નસ ુલ ની 

પાસે, રા ર 

ીનની પાસે, હરણી, 

વડોદરા. 

3 P-6 
EWS-2 
(1BHK) ૫,૫૦,૦૦૦ ૭૪ ૧ ૧૦૫ ભુાન રુા ૩૫ 

હાઈ ટ શન રોડ, 

VMC નવીન વોડ 

ન.ં૮ની ઓ ફસ ની 

બા ુમા,ં ભુાન રુા, 

વડોદરા.  

4 P-7 
EWS-2 
(1BHK) ૫,૫૦,૦૦૦ ૧૨૦ ૬૦ ૧૮૯ ગો ી ૩૫ 

ભેલ ટાઉનશીપની 

પાછળ, ચં મૌલે ર 

નગરની સામે, ગો ી, 

વડોદરા. 
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અર પ ક ભરવા ગેની ચુનાઓ 
 

STEP-01 
 

1. આવાસો મેળવવા માટ અરજદાર વડોદરા મહાનગરપા લકાની વેબસાઇટ www.vmc.gov.in પર 

જઈ PMAY પર લક કર  ઓનલાઈન અર પ ક ભર  શકશે. ઉપરો ત વેબસાઈટ પર જઈ 

ઓનલાઈન અર પ ક ભરતા પહલા નીચે જુબ મા હતી ભર  ONE TIME ર શન કરવા ુ ં

રહશે. નીચે જુબ ર શન કયા બાદ મોબાઈલ પર User name અને Password ગેનો મેસેજ 

આવશ ેતેમજ ન પર User name & Password પણ દખાશ,ે  લાભાથ એ સાચવીને રાખવાનો 

રહશે. Login થયા બાદ જો Password બદલવો હોય તો Change Password મા ંજઈ Password 

બદલી શકાશ.ે 

 
STEP 02 

2. યારબાદ આ User name અને Password થી લો ગન કયા બાદ Dashboard પરથી અર પ ક 

ભરવાની ચુનાઓ તેમજ આવાસના શરતો અને ચુનાઓ ગેની મા હતી પિ કા નીચે જુબ 

ડાઉનલોડ કર  શકશે.  
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મા હતી પિ કાના માગદિશકા-૧(સે પલ ઓનલાઈન ફોમ પાના ન.ં ૦૭ થી ૧૧)મા ંદશા યા 

માણેની િવગતો ઓનલાઈન અર  કયા પહલા તયૈાર રાખવાની રહશે તેમજ પ રિશ ટ-૧ 

(પાના ન.ં૧૫) જુબ અપલોડ કરવાના દ તાવેજો તૈયાર રાખવાના રહશ,ે થી ઓનલાઈન 

અર  કરવામા ંસા ુ ુળતા રહ.  

3. લો ગન કયા બાદ આપેલ ક મ પૈક  કોઈ એક ક મ પસદં કર   બટન પર લક 

કરવા ુ ંરહશે. Apply કયા બાદ અર પ ક ભરવાની લકથી અર  કર  શકાશે  

 
4. ઓનલાઈન અર  પ ક ભરતી વખતે ચ હત (*) થયેલ તમામ ે ો (FIELD) ફર યાત 

ભરવાના રહશે. ફોમમા ંતમામ મા હતી કાળ વુક તેમજ સાચી ભરવાની રહશે. એક વાર ફોમ 

Confirm થયા બાદ તેને નુ: ધુાર  શકાશે નહ . અરજદાર નામ અને મરની િવગતો આધારકાડ 

જુબ જ ભરવાની રહશે.  

STEP 0૩ 

 
5. ઓનલાઈન ફોમ ભયા બાદ ફોમ ફ  .૨૦૦/- તથા ફોમ સાથે ભરવાની થતી ડપો ઝટ .૨૦,૦૦૦/- 

ભરવા માટ ચલણ Generate કરવા ુ ંરહશ,ે ની ી ટ લઈ બક ઓફ બરોડાની વડોદરા શહરની 

નીચે જણાવેલ ાચંમા ં ુલ ૨૦,૨૦૦/- ડ .ડ ./રોકડથી/બકસ ચેકથી ભર  શકાશે. યારબાદ બકમા ં

રકમ ભયા બાદ બક વારા સી ો મારલ ચલણ ઓનલાઈન અપલોડ કરવાના રહશે સાથ ેસાથે જો 

ડ .ડ . થી રકમ ભરલ હશ ેતો ડ .ડ .ની િવગતો મ ક ડ .ડ . નબંર, ડ .ડ . તાર ખ, ઈ  ુકરનાર 

બક ુ ંનામ તથા  બક ઓફ બરોડામા ંજમા કરા યા તાર ખ  આપવાની રહશે. 

 બક ઓફ બરોડાની નીચે જુબની શાખામા ંજ ચલણ જમા કરવા  ુરહશે. આ બકની અ ય કોઇ 

શાખા ક અ ય કોઇ બક ુ ંચલણ મા ય રાખવામા ંઆવશે નહ .  

a. ખડંરાવ માકટ બ ડગ, રાજમહલ રોડ, વડોદરા મહાનગર પા લકા વડ  કચેર  નીચે, વડોદરા. 

b. ૧૮-બી, પા લ સોસાયટ , ઝવેરનગર, વાઘો ડયા રોડ. 

c. હષ કો લે , ુના પાદરા રોડ, Dollar Avenue પાસે, OP Road 

d. પહલો માળ, અિમત કો લે , વી.આઈ.પી. રોડ, વડોદરા. 

e. ૨-૩-એ, સહયોગ કો લે , કમલ ુંજ સોસાયટ  પાસે, િનઝામ રુા 

f. મા છૃાયા, એમ. . િવ ાલયની સામે, માજંલ રુ રોડ, માજંલ રુ. 

STEP 04 
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6. પ રિશ ટ-૨મા ંદશા યા માણે ડો મેુ સ વ- મા ણત કર  ઓનલાઈન અપલોડ કરવાના રહશે. 

અરજદારનો ફોટો અને સહ  JPG,JPEG,PNG ફોમટ મા-ં500KB ધુીની સાઈઝમા ંઅપલોડ કર  

શકાશે. તેમજ અ ય ડો મેુ સ PDF ફોમટ મા-ં1 MB ધુીની સાઈઝમા ંઅપલોડ કર  શકાશ.ે 

7. તમામ િવગતો ભરાયા બાદ તથા ડો મેુ ટ અપલોડ કયા બાદ અર પ ક સબિમટ કરવા ુ ંરહશ.ે 

અર પ ક Submit કયા બાદ અર પ ક View Applicationથી જોઈ શકાશે. યારબાદ  Print 

Application Form થી ભરલ અર પ ક Download કર  તેની િ ટ લઈ આપની(પોતાની) પાસે 

સાચવીને રાખવાની રહશે. 

 
8. લાભાથ ના અર પ કની ચકાસણી સમયે જો મા હતી ખોટ  ભરલ હશ ેક ડો મેુ ટ ખોટા અપલોડ 

કરલ હશે ક પ રિશ ટ-1 જુબ ડો મેુ ટ નહ  આપેલ હોય તો કોઈપણ ણ કયા િસવાય તેઓ ુ ં

અર પ ક રદ કરવામા ંઆવશે તેમજ કો ટુરાઈઝડ ો ફાળવણીમા ંસમાવેશ કરવામા ંઆવશ ે

નહ . ઉપરો ત બાબતે લાભાથ ની કોઇ તકરાર ક અર  મા ય રાખવામા ંઆવશ ેનહ . 

9. ો થયા બાદ પસદંગી પામેલ લાભાથ ઓએ અર પ કની િ ટ, તમામ અપલોડ કરલ 

ડો મેુ ટસની વ- મા ણત નકલ તથા અરજદારની સહ  સાથે ુ ંબાહંધર  પ ક(Self-Declaration) 

રાવ રુા કચરે  ખાતે જમા કરાવવાના રહશે તથા ઓ ર જનલ ડો મેુ ટસ સાથે લઈને આવવાના 

રહશે. 

10. અરજદાર ખોટ  મા હતી આપેલ હશે અથવા તો જો કોઇ સ  ય હ ક ત પાવેલ મા મૂ પડશ ેતો 

તેઓના સાથે કોઇપણ તનો પ   યવહાર કયા િસવાય તેઓની અર  આપોઆપ રદ થશ ેઅને 

યોજનામા ં ફાળવણીનો તેઓનો હકક રહશ ે નહ  તેમજ ભરલી ડપોઝીટ રૂ રૂ  જ ત કરવામા ં

આવશે અને અરજદાર સામે વડોદરા  િુનિસપલ કોપ રશન  વારા કાયદસરની કાયવાહ  કરવામા ં

આવશે. 
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માગદિશકા-૧ 

(ઓનલાઈન  અર  માટ ુ ં સે પલ  ફોમ) 
 
 
 

  અર  ભરતી વખતે નીચે જુબ STEP BY STEP ફોમ ભરવા ુ ંરહશ ે

 
 

 
  

 
 

 
  

 
  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
  
  

 

STAGE-1: APPLICATION DETAIL 

STAGE-2: DOWNLOAD BANK CHALLAN 

STAGE-3: UPLOAD DOCUMENT 

VIEW APPLICATION 

PRINT APPLICATION FORM 
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SAMPLE APPLICATION FORM 
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SAMPLE BANK CHALLAN 
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SAMPLE UPLOAD DOCUMENTS 
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પ રિશ ટ-૧ 

અપલોડ કરવાના થતા રુાવાઓ 

 

1. થમ અરજદારનો ફોટો ાફ**** (ઇમેજ ફોમટ-JPG,JPEG- Maximum Size : 500KB) 

2. થમ અરજદારની સહ  **********( ઇમેજ ફોમટ-JPG,JPEG-Maximum Size : 500KB) 

3. બક વારા ફોમ ફ  તથા ડપો ઝટ રકમ ભયાનો બક અિધ ૃત િસ ા વાળા ચલણની કોપી****(Pdf 

Format -Maximum Size :1MB) 

4. અરજદાર-સહ અરજદારના આધારકાડ ****(Pdf Format Maximum Size : 1MB) 

5. રશન કાડ. (Pdf Format Maximum Size : 1MB) 

6. Reserved કટગર ના અરજદારનો િતનો દાખલો ****(Pdf Format Maximum Size: 1MB) 

7. દ યાગંજનો માટ િસિવલ સ ન ુ ં(Benchmark Disability) માણ પ  ****(Pdf Format 

Maximum Size : 1MB) 

8. રહણાકંનો રુાવો.  (Pdf Format Maximum Size: 1MB) **** 

1). [(એ). ભાડથી રહતા લોકો માટ :- □ લાઇટ બલ અને □ ભાડા કરાર, અથવા (બી). માતા-

િપતાના મકાનમા ંરહતા હોય તો (લાઇટ બલ અને વેરા પાવતી/દ તાવેજ/ઇ ડ ની નકલ]  

2). આધારકાડ મા ંલખેલ રહઠાણ નો રુાવો (જો હાલ ુ ંઅને આધારકાડમા ંદશાવેલ રહઠાણ અલગ 

હોય તો ફર યાત) – લાઈટબીલ/વેરાપાવતી. 

9. આવકનો રુાવો (નીચે પૈક  કોઈપણ એક)  

(આવ ્ વેરા ુ ંર ટન (છે લા ણ વષ ુ)ં / ફોમ-૧૬ (છે લા ણ વષ ુ)ં/મામલતદાર  વારા 

મા ણત આવકનો દાખલો/નોકર  આપનાર સં થા ુ ંઆવક ગે ુ ં માણપ  (છે લા ણ વષ ુ)ં. 

(Pdf Format Maximum Size : 1MB) **** 

10. બાહંધર  પ ક(Self-Declaration) :  

(a)પ રિશ ટ -૨ જુબ ુ ંઅરજદારની સહ  સાથે ુ ંબાહંધર  પ ક(Self-Declaration) (Pdf Format 

Maximum Size : 1MB) 

(b) જો અરજદાર િસગલ હોય તો એ ક સામા ંપ રિશ ટ-૩ જુબ ુ ંઅરજદારની સહ  સાથે ુ ં

બાહંધર  પ ક (Self-Declaration) આપવા ુ ંરહશે. (Pdf Format Maximum Size : 1MB) 

11. બક પાસ કુની નકલ ( થમ પેજ). (Pdf Format Maximum Size : 1MB) 
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ો મા ંઆવાસ ફાળ યા બાદ પસદં પામેલ લાભાથ  વારા રાવ રુા કચેર  ખાતે આપવાના 

થતા રુાવાઓ :- 

 

1. ફોમની િ ટ. 

2. બક વારા ફોમ ફ  તથા ડપો ઝટ રકમ ભયાનો બક અિધ ૃત િસ ા વાળા ચલણની વડોદરા 

િુનિસપલ કોપ રશનની કોપી. 

3. અરજદાર-સહ અરજદાર ના આધારકાડ. 

4. રશન કાડ. 

5. Reserved કટગર ના થમ અરજદારનો િતનો દાખલો. 

6. દ યાગંજનો માટ િસિવલ સ ન ુ ં(Benchmark Disability) માણ પ . 

7. રહણાકંનો રુાવો [(એ). ભાડથી રહતા લોકો માટ :- □ લાઇટ બલ અને □ ભાડા કરાર, (બી). માતા-

િપતાના મકાનમા ંરહતા હોય તો [લાઇટ બલ અન ેવેરા પાવતી/દ તાવેજ/ઇ ડ ની નકલ]. 

8. આવકનો રુાવો (આવ ્ વેરા ુ ંર ટન (છે લા ણ વષ ુ)ં / ફોમ-૧૬(છે લા ણ 

વષ ુ)ં/મામલતદાર  વારા મા ણત આવકનો દાખલો/નોકર  આપનાર સં થા ુ ંઆવક ગે ુ ં

માણપ  (છે લા ણ વષ ુ)ં.  

9. બાહંધર  પ ક(Self-Declaration) : પ રિશ ટ -૨ જુબ ુ ંઅને જો અરજદાર િસગલ હોય તો એ 

ક સામા ંપ રિશ ટ-૩ જુબ ુ ંબાહંધર  પ ક(Self-Declaration) આપવા ુ ંરહશે. 

10. બક પાસ કુની નકલ. 
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-: આવાસ યોજનાની શરતો :- 

1. ઓનલાઈન અર  સાથે અર  ફોમ ની રકમ ૨૦૦ /-(નોન રફંડબલ) તથા ડપોઝીટની રકમ 

૨૦,૦૦૦/- . ભરવાના રહશ.ે 

2. મકાનની ુલ કમતની ઓછામાં ઓછ  ૨૦% રકમ ો માં સફળ થયા બાદ વડોદરા  િુનિસપલ 

કોપ રશનમાં અરજદાર ણ માસમા ંભરવાની રહશે  યારબાદ બાક  રહતી ૮૦% રકમના એક સરખા 

દસ (૧૦) હ તા કર  પઝેશન ધુીના સમયગાળામાં જમા કરાવવાની રહશ.ે તે ઉપરાંત છે લા હ તા 

સાથે મે  ટન  સ ડ પોઝીટ તર ક ૫૦,૦૦૦/- તથા અ  ય લગત, જો હોય તો, ચાજ સ પણ ભરપાઇ 

કરવાના રહશ.ે જો આવાસો પઝેશન માટ તૈયાર હશ ેતો  સરખા દસ (૧૦) હ તાનો િનયમ લા  ુપડશે 

નહ , લાભાથ ઓએ ૩ માસમાં આવાસની ળુ કમત તથા મેઈ ટન સ ડપોઝીટની રકમ ભરવાની 

રહશ.ે  

3. લાભાથ  વારા જમા કરવાની થતી લાભાથ ફાળાની રકમ ુ ંરોકડથી/ ડ .ડ ./પે ઓડર/ POS થી કુવ  ુ

કર  શકાશ.ે ડ .ડ ./પે ઓડર “  િુનિસપલ કિમ  નર, વડોદરા” ના નામનો આપવાનો રહશ.ે સમયસર 

નાણા ં જમા નહ  કરાવવામા ં આવે તો મકાન નોટ સ આ યા વગર રદ કરવામાં આવશે, ઉપરાંત 

ડપોઝીટની રકમ ( .૨૦,૦૦૦/-) જ ત કર  બાક ની રકમ જ પરત કરવામા ંઆવશે તેમજ આ રકમ પર 

કોઈ યાજ આપવામાં આવશે નહ .  

4. ુ ુંબની મહ મ વાિષક આવક .૧,૦૦,૦૦૦/- થી . ૩,૦૦,૦૦૦/- ધુી ( ું ુંબ એટલે પોતે, પિ  ન, 

સગીર બાળકો તથા આિ ત) હોય તેઓ સદર ક મનો લાભ લઇ શકશ.ે 

5. અરજદાર આવાસ પેટ ભરપાઇ થતી રૂ રૂ  રકમ માટ સે ફ ફાયના સથી યવ થા કરવાની રહશ,ે અને 

વડોદરા  િુનિસપલ કોપ રશને ઠરાવેલી ુ તમા ં તમામ રકમ ભરપાઇ કરવાની રહશ.ે બક લોન ન 

મળવાના ક સામા ંવડોદરા  િુનિસપલ કોપ રશનની જવાબદાર  રહશે નહ .    

6. ું ુંબના કોઇ પણ સ  યના નામે ભારત દશમાં પોતાની મા લક ુ ંમકાન અથવા જમીનનો લોટ હોવો 

જોઇએ નહ .  

7. આર ત કટગર માં રૂતી અર  ન આવે તેવા સજંોગોમા ંઅ  ય આર ત કટગર માં તબદ લ થશે 

અને તેમાં પણ ન આવે તો જનરલ કટગર માં અર  તબદ લ થશ.ે આ બાબતે  િુનિસપલ 

કોપ રશનનો િનણય આખર  ગણાશે. 

8. મકાનોની ફાળવણી કો   ટુરાઇઝડ ો થી કરવામાં આવશે,  વડોદરા  િુન. કોપ રશનના આવાસ 

ફાળવણી ગેના િનયમો તથા િવિનમયો અને ધારા ધોરણ માણે કરવામાં આવશે. ો કયા બાદ 

પસદંગી પામેલ લાભાથ ઓ િસવાય બાક  રહતા લાભાથ ઓ પૈક  યોજનાના આવાસની સં યાના ૪૦% 

ટલા ફોમ ભરલ લાભાથ ઓ ુ ં વેઈટ ગ લ ટ ( િત ા યાદ ) બનાવી અ ય ુ ંઅર  ફોમ રદ કર  

તેઓને ભરલ ડપો ઝટના તમામ નાણા પરત કરવામાં આવશે. ભિવ યમાં રદ થનાર આવાસોનો ફર થી 

કો ટુરાઈઝડ ો ન કરતા િત ાયાદ ના અ તા મ જુબ ફાળવણી કરવામાં આવશ ે તથા 

િત ાયાદ માં સામેલ લાભાથ ઓને ફાળવણી અ ે આવાસો રદ થવા માટની યાદ ના મ જુબ 

કરવામાં આવશ.ે 

9. મકાનનો કબજો મેળવતા પહલા અરજદાર વડોદરા  િુનિસપલ કોપ રશન સાથે ક વેય  સ-ડ ડ 

(દ  તાવેજ) કરવાનો રહશ,ે. નો ખચ વતમાન િનયમા સુાર અરજદાર ભરવાનો રહશ.ે 
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10. આ યોજનાના લાભાથ ઓ  વારા ફર યાતપણે એસોસીયેશન રચવા ુ ં રહશે, માં દરક લાભાથ એ 

મે બર બનવા ુ ં રહશે તથા તેનાં હો ેદારોએ અમલીકરણ એજ  સી જણાવે  યાર સઘળ  તર ક 

િુવધાઓ વી ક પાણી રુવઠો, ગટર, ટલાઇટ, ર  તા, લીફટ િવગેર એમના એસોસીયેશનના નામે 

તબદ લ કરવાની રહશે.  યારબાદ  તેની મરામત/િનભાવણી સારસભંાળની જવાબદાર  તેઓની રહશ.ે 

કોમન ફસીલીટ ના ખચ, બીલો તેમજ તમામ વેરા લાભાથ ઓએ ભરવાના રહશ.ે 

11. વડોદરા  િુન. કોપ રશન  વારા મકાનની સાથે વ લુવામાં આવેલ મે  ટન  સ ડ પોઝીટ ની રકમ 

સામા  ય િુવધાઓ તબદ લ કરતી વખતે એસોસીયેશનના બક ખાતામા ંજમા કરાવવામાં આવશે.  

રકમમાથંી સમ  વસાહતની સામા  ય િુવધાઓની મરામત/િનભાવણીની જ ર   યવ  થા  તે 

એસોસીયેશન  વારા જ કરવાની રહશ.ે 

12. સં ુ ત નામે અર  કર  શકાશે નહ . કોઇ પણ સં  થા/પઢે /  ટ ક કંપનીના નામે પણ અર  કર  શકાશે 

નહ . મા  ય તગત નામથી જ અર  કર  શકાશ.ે 

13. ફાળવવામા ં આવેલ આવાસો ુ ં લાભાથ  ારા પિ  ન/પિતના સં ુ ત નામે  ટ  પ ડ ટુ  ર  શન 

કરાવવા ુ ંરહશે. મા ં વતમાન િનયમા સુાર રાહત આપવામા ંઆવશે. 

14. વડોદરા  િુનિસપલ કોપ રશનની આ આવાસ યોજના બૂ જ યાજબી દર આવાસની િૃ  માટ 

સપંા દત જમીન ઉપર હાથ ધરવામાં આવતી હોઇ અરજદાર આવાસ ના વેચાણ દ તાવેજ થયેથી ૭ 

વષ ધુી તેમને ફાળવવામા ંઆવેલ મકાન અ  ય કોઇપણને ભાડ આપી શકાશે નહ  તેમજ તબદ લ કર  

શકાશ ેનહ . સદર શરતનો ભગં થયેથી લાભાથ ને ફાળવવામાં આવેલ મકાન રદ કર ને સદરનો કબજો 

વડોદરા  િુનિસપલ કોપ રશન  વારા પરત લેવામાં આવશે તથા તેઓ  વારા ભરપાઇ થયેલ તમામ 

રકમ જ ત કરવામા ંઆવશ.ે 

15. એક યોજનામા ંએક  ય ત ફ ત એક જ ફોમ ભર  શકશે.  યેક યોજના દ ઠ તેઓ અલગ ફોમ ભર  

શકશે પણ તેઓને ો મા ંએક થી વધાર યોજનામા ંસફળ થયા બાદ તેઓની પસદંગીની એક યોજનામા ં

એક જ મકાનની ફાળવણી કરવામાં આવશ.ે પિત ક પ નના નામે અલાયદા મકાન ફાળવવામા ંઆવશે 

ન હ. 

16. અરજદારની મર અર ની તાર ખે ૨૧ વષ ણૂ થયેલી હોવી જોઇએ. મર ન  કરવાની જ ર પડ 

તેવા ક સામા ંશાળા છોડયા ુ ં માણપ  અથવા જ  મનો દાખલો ર ુ ઼ કરવાનો રહશે.  

17. અરજદાર અર  ફોમ સાથે ભરલ ડપોઝીટની રકમ જો તે યોજનામાં ચા  ુરહવા માંગતો ન હોય તો તે 

ો પહલા ંફોમ સાથે ભરલ ડપોઝીટની સં ણૂ રકમ પરત મેળવી શકશે. ો થયા પછ  સફળ અરજદાર 

જો ર ફંડની માંગણી કર તો અર  સાથે ભરલ ડપોઝીટની રકમ .૨૦,૦૦૦/- જ ત કરવામાં આવશે. 

ઉપરાંત ડપોઝીટ િસવાયની ભરલ તમામ રકમ પરત કરવામાં આવશ.ે આ રકમ ઉપર કોઇપણ કાર ુ ં

 યાજ કુવવામાં આવશે નહ .  

18. ોમાં સફળ થનાર અરજદાર ો થયાની તાર ખથી સતત ૬ માસ ધુી આવાસની કમત (ફોમ સાથે 

ભરલ ડપોઝીટ િસવાય) ના ૨૦% ર મ પણ ભરપાઇ ન કર તેવા ક સામાં અરજદાર અર  સાથ ેભરલ 

ડપોઝીટની રકમ રકમ જ ત કર  તેઓના આવાસ રદ કરવામાં આવશે. 

19. અરજદાર ારા ફોમમા ંભરલ સઘળ  િવગતો માનંી જો કોઇ પણ મા હતી ખોટ  સા બત થશે તો મકાનની 

ફાળવણી રદ કરવામા ં આવશે અને ભરલી ડપોઝીટની રૂ રૂ  રકમ જ ત કરવામા ં આવશે તેમજ 

અરજદાર સામે કાયદસરની કાયવાહ  કરવામાં આવશે. 
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20. આવાસ માટના લાભાથ  ફાળાની રકમ િવલબંથી ભરવાના ક સામાં ૧૮% યાજની રકમ સાથે લાભાથ  

ફાળાની રકમ ભરવાની રહશે. 

21. ધાનમં ી આવાસ યોજના બાબતે સરકાર ી ારા વખતો-વખત કરવામા ં આવતા ધુારા-વધારા 

બધંન કતા રહશ.ે 

22. આ યોજનામાં ફરફાર કરવા અથવા લુ  વી કરવાનો અથવા ચા  ુયોજનાએ ફોમની શરતોમાં જ ર 

પડ  ેફરફાર કરવાનો  િુનિસપલ કોપ રશનને અબાિધત હ  રહશે,  લાભાથ ને બધંનકતા રહશ.ે 
 

 
 

-: ચૂનાઓ: - 

1. આર ત કટગર  માટ મકાનો ફાળવવા નીચે જુબ આર ણ ફાળવવામા ંઆવેલ છે અને માણપ  

વડોદરા  િુનિસપલ કોપ રશનમા ંઅસલ ર ુ ઼ કરવા ુ ંરહશ.ે 

ુ ઼થ ટકાવાર  માણપ  

ડફ  સ ૧૦% સે ટર , લા સૈિન   બોડ 

અ ુ ૂચત િત ૭% જુરાત રા ય સમાજ ક યાણ ક   ખાતાના અિધકાર  

અ ુ ૂચત જન િત ૧૪% જુરાત રા ય સમાજ ક યાણ ક   ખાતાના અિધકાર  

બ ીપચં ૧૦% જુરાત રા ય સમાજ ક યાણ ક   ખાતાના અિધકાર  

ધજન/અપગં ધજન (અ મતા) 

(Horizontal Reservation) ૫% 
િસવીલ સ ન 

(With Benchmark Disability) 

 

2. આ યોજના માટ ુ ુંબ એટલે પોતે, પિ  ન, સગીર બાળકો તથા આિ તો. 

3. યોજના તગત આવાસો EWS માટ ક   સરકાર વારા હાલમાં આપવામાં આવતી . ૧.૫૦ લાખની 

સહાય અને રા ય સરકાર વારા હાલમા ંઆપવામા ંઆવતી . ૧.૫૦ લાખની સહાય બાદ કર  બાક  

રહતી કોપ રશન વારા ન  કરાયેલ રકમથી આવાસો ફાળવવામા ં આવશ.ેમેઇ  ટન  સ ડ પોઝીટ 

પઝેશન વખતે . ૫૦,૦૦૦/- અલગથી ભરવાના રહશે.   

4. મકાનોની કમતમાં વપરાતી સામ ીની ભાવોના વધારા અથવા અ  ય બાહય કારણોસર વધારો થાય તો 

તે અરજદારને બધંનકતા રહશ.ે 

5. લાભાથ ને કોપ રશનમાં ભરવાપા  થતા કોઈપણ કારના નાણાં રોકડથી વીકારવામાં આવતા નથી.  

6. અરજદાર ો મા ંસફળ થાય તેથી મકાન ફાળવણી ગે તેઓનો હકક થાિપત થતો નથી. પરં  ુ

વડોદરા  િુનિસપલ કોપ રશનના આ ગેના િનયમો અ સુાર અિધ ૃત હશે અને જ ર  રકમો 

આપેલ દુતમા ંભરલ હશે તો જ તેઓની અર  પર વે મકાન ફાળવણી કરવામા ંઆવશે. 

7. અરજદારને ો ના આયોજનની તેમજ અ ય મા હતી SMS થી અથવા વતમાનપ મા ં િસ ધ 

કર ને જણાવવામા ંઆવશ.ે 
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8. ો મા ંથયેલ ફાળવણીની િવગતો એફોડબલ હાઉસ ગ સેલની કચરે , રાવ રુા, ક યા શાળા ન.ં-૩ 

ની કચેર એથી તેમજ વડોદરા િુનિસપલ કોપ રશનની વેબસાઇટ www.vmc.gov.in પરથી અથવા 

કોપ રશન વારા ો સમયે મળેલ ચુના જુબ િવગતો મેળવી શકાશે. 

 

 


