
 
 

 

વડોદરા મહાનગરપાલકા 

�ેસનોટ :- 

વડોદરા મહાનગરપા�લકા ની અખબાર� યાદ�મા ં જણાવવામા ં આવે છે ક! વડોદરા મહાનગરપા�લકા "ારા 

�ધાનમ$ંી આવાસ યોજના %તગ'ત િસટ� લેવલનો “હાઉસ+ગ ફોર ઓલ .લાન ઓફ એ0શન (HFAPoA)” બનાવવા 

માટ!ની માગ'દિશ4કા તથા 6ડમા7ડ એસેસમે7ટ સવ8 %ગે �ેઝ7ટ!શન તથા ચચા'/િવચારણાનો કાય'<મ માનનીય મેયર 

=ી ભરતભાઇ ડાગંરની ઉપ@Aથિતમા ંઆજરોજ મહાBમા ગાધંી નગરCહૃ, વડોદરા ખાતે યોજવામા ંઆEયો. 

આ કાય'<મમા ંG મહBવના HJુાઓ %ગે �ેઝ7ટ!શન કરવામા ંઆEKુ ં તેમા ંનીચે જણાવેલ મહBવની બાબતોનો 

સમાવેશ થાય છે.  
• સને ૨૦૨૨ મા ંભારત દ�શમા ંઆઝાદ�ના ૭૫ મા ંવષ�ની ઉજવણી ચાલતી હશે %યાર� આખા દ�શમા ં

કોઇ )ુ+ંુબ આવાસ િવના.ુ ં ન રહ� તે દ�ધ�012ટ સાથે ભારત સરકાર 0ારા “સૌના માટ� ઘર” હોય 

એવી :ધાનમ;ંી આવાસ યોજના (PMAY) .ુ ંલોBચCગ કરવામા ંઆવેલ છે.  

• યોજનાનો સમયગાળો સને ૨૦૧૫-૧૬ થી શJ કર� સને ૨૦૨૧-૨૨ Kધુીનો છે.  

• યોજનાના ચાર મહ%વના ઘટક છે.  

1. લેBડને ર�સોસ� તર�ક� ઉપયોગ કર� :ાઇવેટ ભાગીદાર�થી PPP મોડ�લ પર Mલમને ઇન-સી+ુ 

ર�ડ�વલોપમેBટ કરNુ.ં Oમા ં :ાઇવેટ બીPડસ� FSI/TDR નો લાભ અ પાશ.ે આવાસ દ�ઠ ક�B0 

સરકારની J. ૧ લાખ Kધુીની સહાય રહ�શે અ ને રાZય સરકાર પોતાનો [હMસે ઉમેરશ.ે  

2. ]�[ડટ લCક સબિસડ� ડ�માBડ સાઇડ ઇBટરવBેશન છે. અ  ઘટક 0ારા પોષાય તેવા આવાસ માટ� 

EWS તથા LIG :કારના નવીન આવાસ અ થવા વધારાના બાધંકામ માટ� J. ૬ લાખ Kધુીની 

લોનની bયવMથા Oના પર ૬.૫% Kધુીની અ પdBટ સબિસડ� મળશ.ે  

3. એફોડgબલ હાઉસCગ ઇન પાટ�નશીપ O સhલાય સાઇડ ઇBટરવBેશન છે. Oમા ં ULB / 

Parastatal સાથે ખાનગી અ થવા pહ�ર qે;ના સહયોગથી બાધંકામ થશ.ે Oમા ંEWS માટ� J. 

૧.૫ લાખ Kધુીની સહાય ક�B0 સરકાર 0ારા મળશ.ે રાZય સરકારની સહાય નr� થયા sજુબ 

મળશ.ે :ાઇવેટ બPડસ� 0ારા આવાસની ઓછામા ંઓછ� ૨૫૦ મકાનની Mક�મ હાથ ધરશે અ ન ે

તેમા ં૩૫ % EWS માટ� આવાસ બનાવશ.ે તો આ સહાય લાભાથvને મળવા પા; છે.  

4. પોતાની માલક�ની જમીન હોય અ થવા આવાસ હોય તેમા કોઇ bયxyતગત ર�તે બાધંવા 

ઇzછતા હોય અ થવા બાધંકામમા ંવધારો કરવા ઇzછતા હોય તેવા EWS :કારના )ુ+ંુબ માટ� 

લાભાથv દ�ઠ  J. ૧.૫ લાખની ક�B0ની સહાય મળશ.ે Oમા ંરાZય સરકારની સહાય ઉમેરાશ.ે  

• bયxyતગત અ ર{ |યાને લેવાશે નહ�. મહાનગરપાલકાન ે િનયત ફોમ}ટમા ં અ ર{ કર� HFAPoA 

હાઉસCગ ફોર ઓલ hલાન ઓફ એકશનમા ંસમાવેશ કરવાનો રહ�શે.                       ૨... 



૨. 

 

• યોજનાના ચાર ઘટક પૈક� એક લાભાથv કોઇ પણ એક લાભ મેળવી શyશ.ે  

• :ધાનમ;ંી આવાસ યોજનામા ંલાભાથv પસદંગી માટ� EWS માટ� આવાકની મયા�દા J. ૩ લાખ 

Kધુીની છે. LIG માટ� આવાકની મયા�દા J. ૬ લાખ Kધુીની છે. આખા ભારત દ�શમા ં)ુ+ંુબના નામ ે

કોઇ મકાન હોNુ ંજોઇએ નહ�. 

• દર�ક ઇલેકશન વોડ� / વહ�વટ� વોડ� દ�ઠ એર�યા સભા કર� ડ�માBડ સવ}ની કામગીર� હાથ 

ધરવામા ંઆવશ.ે આવેલ અ ર{ઓ આધાર� વાMતિવક HFAPoA બનાવવામા ંઆવશ.ે  

કાય�]મ :સગેં માનનીય મેયર�ી ભરતભાઇ ડાગંર સ[હત માનનીય ડ�h�ટુ� મેયર �ી યોગેશભાઇ 

પટ�લ, Mથાયી સિમિતના માનનીય અ |યqા ડૉ. {ગીશાબેન શેઠ, માનનીય ��િુનિસપલ કિમશનર �ી 

એચ.એસ.પટ�લ, Nડુાના માનનીય અ |યq �ી એન.વી.પટ�લ, �જુરાત રાZય નાગ[રક �રુવઠા િનગમ 

લી.ના અ |યq �ી �પૂBે�ભાઇ લાખાવાલા, માનનીય િવપq નેતા�ી ચB�કાBતભાઇ �ીવાMતવ, માનનીય 

��િુનિસપલ સભાસદ�ીઓ, ��િુનિસપલ અ િધકાર��ીઓ, પ;કાર�ીઓ, બેBકો તથા Mવ�ૈzછક સMંથાઓના 

:િતિનધી�ીઓ, આમિં;ત મહ�માનો, મહા.ભુાવો વગેર� મોટ� સ�ંયામા ંઉપxMથત ર�ા હતા.ં  

----------------------------------------------------------------- 

                       વડોદરા મહાનગરપા�લકા 

                                                                                                 જનસપંક'  િવભાગ, 

                                                                                                 તા.૦૯-૦૨-૨૦૧૬ 

�િત, 

ત$ંી=ી, 

--------- 

વડોદરા. 

 ઉપરો0ત �ેસનોટ આપના દQ િનક વત'માનપ$મા ં�િસRધ કરવા િવનતંી છે.  

                                                                                                   જનસપંક'  અિધકાર�  

                                                                                                    મહાનગરપા�લકા  

                                                                                                         વડોદરા 
 


