
  

વડોદરા મહાનગર સેવા સદન 
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��ુ યમ�ંી �હૃ યોજના 

EWS અને LIG આવાસો માટ!નો "થમ કો%&'ટુરાઇ)ડ *ો  
શહ!ર, િવ. તારોમા ં0 યાજબી 2ક3મતના આવાસોની જ4ર,યાતને 5 યાનમા ંરાખીને રાજય સરકાર 5 વારા ૧૨ મી 

પચંવષ<ય યોજના દર% યાન ��ુ યમ�ંી �હૃ (Gujarat Rural Urban Housing) યોજના શ4 ? ર!લ છે. C અD વયે વડોદરા 

મહાનગર સેવા સદન 5 વારા Economical Weaker Section(EWS), Lower Income Group(LIG) હ!ઠળના લાભાથ<ઓને 

0 યાજબી ભાવે સJંણૂM Nિુવધા '?ુ ત આવાસો મળ, રહ! તે માટ!P ુ ંઆયોજન હાથ ધર!લ છે.આ Qગેનો EWS અને LIG 

આવાસો માટ!નો "થમ કો%'ટુરાઇઝડ *ો આજરોજ માનનીય મેયરSી ભરતભાઇ શાહના વરદ હ.તે સર સયાTરાવ 

સભા�હૃ, ખડં!રાવ માકUટ, વડોદરા ખાતે યોજવામા ંઆ0યો. 

     માનનીય મેયરSીએ આ યોજના Qગે વW ુ મા2હતી આપતા જણા0'ુ ં ક! સરકારSી 5 વારા Xુલ ૧૧૦૦૦ 

આવાસો  "િત વષM બનાવવાનો લZયાX્ં  ફાળવવામા ંઆવેલ છે. Cના અPસુધંાને EWS ના Xલૂ ૧૬૬૮, LIG ના Xલૂ 

૭૫૪૮ અને MIG ના Xલૂ ૮૪૮ આવાસો મળ,ને Xલૂ ૧૦૦૬૪ આવાસોPુ ં4. ૯૮૫.૬૫ કરોડના ખચc &લાિન3ગ કર,ને 

ટ!Dડર "2કયા હાથ ધરવામા ંઆવેલ છે. C પૈક, 4. ૬૫૬.૩૫ કરોડના ખચc Xલૂ ૫૮૩૬ આવાસોની કામગીર, માટ! 

વકMઓડMર આપવામા ંઆવેલ છે. 

EWS  આવાસ યોજના (બે 4મ રસોfુ) 

• આવાસની QદાC 2ક3મત 4. ૩/- લાખ  

• બે 4મ રસોડાના આવાસનો QદાC ૨૮ ચો.મી. કાપcટ એર,યાવાળા સJંણૂM Nિુવધા સહના આવાસો 

• જમીનની 2ક3મત વગર 4. ૧.૫ લાખ  રાiય સરકારSીની તથા 4.૭૫૦૦૦ ક!Dj સરકારSીની  

સહાયબાદ 

LIG આવાસ યોજના (બે 4મ રસોfુ) 

• આવાસની QદાC 2ક3મત 4.૧૦/- લાખ  

• બે 4મ રસોડાના આવાસનો QદાC કાપcટ એર,યા ૪૫ ચો.મી. 

• જમીનની 2ક3મત વગર 4. ૧ લાખ  રાiય સરકારSીની સહાયબાદ 

LIG આવાસ યોજના (�ણ 4મ રસોfુ) 

• આવાસની QદાC 2ક3મત 4.૧૧/- લાખ  

• �ણ 4મ રસોડાના આવાસનો QદાC કાપcટ એર,યા ૪૯ ચો.મી. 

• જમીનની 2ક3મત વગર 4. ૧ લાખ  રાiય સરકારSીની સહાયબાદ 

યોજનાની િવશેષતાઓ : 

• આ? ષMX્  એલીવેશન 

• l?ૂ ંપ "િતરોધX્  આર.સી.સી. બાધંકામ 

• અmnનશમનની તથા લીફટની Nિુવધા 

• oેનાઇટ/કોટા. ટોન ક,ચન & લેટફોમM 

• વીટર,ફાઇડ ટાઇp સ ફલોરqગ, 

• એp 'મુીનીયમ n લાસ િવD ડોઝ સેફટ, oીલ સાથે 

                                                                                                          ૨... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



૨... 

• આર.સી.સી. રોડ 

• ર!ઇનવોટર હાવc. ટqગ અને સોલાર લાઇટની Nિુવધા 

• બાળકોના રમત-ગમતના સાધનો, ગાડMન, લેD ડ.ક!પ તથા અD ય Nિુવધા સહ કોમન & લોટ. 

• મકાનો માટ!નો 2ડફ!? ટ લાયેબીલીટ,નો સમયગાળો ૧૦ વષMનો રાખવામા ંઆવેલ છે. 

• આવાસોની �ણુવrાની ચકાસણી "ોC? ટ મેનેજમેD ટ ? D સલટD ટ (M/s. WAPCOS Ltd, A Government of 

India Undertaking) તેમજ થડM પાટs ઇD . પે? શન એજD સી (CEIL) પાસેથી પણ ? રાવવામાં આવશે. 

• 0યાજની સબસીડ, અને સરળ બtક લોનની Nિુવધા ઉપલvધ 

 

હાલમા ંEWS ના Xુલ ૩૩૬ અને LIG ના Xુલ ૧૩૩૧ આવાસો માટ! "થમ કો%&'ટુરાઇ)ડ *ો કરવામા ંઆવેલ છે.  
 

કામગીર, શ4 થયેલ .થળો પર પસદંગી આપેલ લાભાથ<ઓનો *ો મા ં સમાવેશ કરવામા ં આવેલ છે, અDય 
લાભાથ<ઓ માટ! વેઇટqગ wલ.ટ તૈયાર કરવામા ંઆવશે. 

 

QP.ુ યોજના .થળ ટ,.પી. ન.ં એફ.પી. ન.ં 
યોજનાનો 

કોડM 
મકાનોની સ�ંયા 

૧ EWS સયાTJરુા ૧ ૧૦૯ A1 ૧૫૪ 

૨ EWS સયાTJરુા ૧ ૧૧૫ A2 ૧૮૨ 

૩ LIG(49 sq.mt.) કાર!લીબાગ ૯ ૨૨૩ B2 ૩૮૩ 

૪ LIG(49 sq.mt.) અટલાદરા ૨૦ ૧૧૦ B7 ૨૮૦ 

૫ LIG(49 sq.mt.) અટલાદરા ૨૦ ૯૫ B9 ૩૦૧ 

૬ LIG(49 sq.mt.) માજંલJરુ ૧૯ ૧૬૬ B10 ૯૬ 

૭ LIG(49 sq.mt.) અકોટા- તાદંલx ૨૧ ૧૦૮ B11 ૧૪૦ 

૮ LIG(49 sq.mt.) માજંલJરુ ૧૯ ૧૦૪ B12 ૭૭ 

૯ LIG(49 sq.mt.) માજંલJરુ ૧૯ ૨૨૮ B13 ૫૪ 

 

 કાયMyમ "સગેં માનનીય મેયરSી ભરતભાઇ શાહ સ2હત માનનીય સસંદસzયSી અને ડ!&'ટુ, મેયર Sીમતી 

રંજનબેન ભ{, .થાયી સિમિતના માનનીય અ|ય}Sી ડૉ. 2હતેDjભાઇ પટ!લ, પ�vલક વકMસ સિમિતના માનનીય 

અ|ય}Sી પરસોrમભાઇ હ!મનાણી, ડ!&'ટુ, %'િુનિસપલ કિમશનરSી ક!.એસ.મેણાત, મહાનગર સેવા સદનના 

માનનીય %'િુનિસપલ સભાસદSીઓ સવMSી શvદશરણભાઇ ��ભ{, Sી 2દલીપભાઇ નેપાળ,, Sી સજંયભાઇ બડ�જુર, 

Sીમતી Jનુમબેન પચંાલ, Sીમતી સીમાબેન મો2હલે, Sીમતી વદંનાબેન ખોડ!, Sી હરTવનભાઇ પરબડ,યા, Sી 

ધમcDjભાઇ પચંાલ, મહાનગર સેવા સદનના અિધકાર,Sીઓ, મહાPભુાવો, આમિં�ત મહ!માનો, લાભાથ<ઓ વગેર! મોટ, 

સ�ંયામા ંઉપm.થત ર�ા હતા.ં 

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

                                                                                      વડોદરા મહાનગર સેવા સદન  

                                                                                      જનસપંકM િવભાગ, 

                                                                                      તા.૨૨-૧૧-૨૦૧૪ 

"િત, 

ત�ંીSી,  

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

વડોદરા. 

 ઉપરો?ત "ેસનોટ આપના દ� િનક વતMમાનપ�મા ં"િસ|ધ કરવા િવનતંી છે.  
 
                                                           
                                                                                           જનસપંકM  અિધકાર,  

                                                                                          મહાનગર સેવા સદન  

                                                                                       વડોદરા 
 

 


