


‘ઘર’ એવો શબ્દ સાંભળતાની સાથે જ એક નનરાંતની લાગણી જન્ે છ.ે 
‘મારું  ઘર’ શબ્દ કાને પડ ેએટલે એક પોતીકાપણં લાગે. 
‘અમારું  ઘર’ શબ્દ એક હસતું ખીલતું પરરવાર આંખે તરવરી ઊઠ.ે ઘર 

એ એવી જગ્ા છ ેજ્ાં વ્ક્ત ્ેચ્ોર બને છ.ે ્દરેક પ્રકારના સ્્ને પસાર 
થતો જુએ છ.ે ઘર એ ્દીકરીની નવ્દા્, કે વહુના આગ્નને સાક્ીભાવે જુએ 
છ.ે એક બાળકના જન્ને અને પરરવારના વડલાની નવ્દા્ને ખુશી અને ્દુઃખ 
સાથે અનુભવે છ.ે 

જો નવચારીએ તો શું ‘ઘર’ એ આપણા પરરવારનું જ એક અંગ નથી?  
તો પછી આપણા પરરવારનું એક અંગ પસં્દ કરવાનું હો્ ત્ારે આપણે 

ખરેખર પૂરતું રરસચ્ચ કરીએ છીએ ખરાં? પોતાને જ પૂછીએ. જવાબ ્ળી 
જશે. 
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આ પ્રશ્ન નવશે નવચારીએ તો સ્જા્, કે “વાત સાચી. પરંતુ, ઘરની 
પસં્દગી કરતાં પણ આવડવું જોઈએ ને!” નબલકુલ ખરં. ઘરની પસં્દગી 
કરવાનો ્ોકો વ્ક્તને જીવન્ાં એક જ વખત ્ળતો હો્ છ.ે આ વખતે 
આપણે ખૂબ જ ધ્ાનથી અને સ્જીને ઘરની પસં્દગી કરવી આવશ્ક છ.ે 
આ પસં્દગી કરતી વખતે ધ્ાન્ાં રાખવાના ્હત્વના ્ ુદ્ાઓ આ પ્ર્ાણે છ.ે 

આ મહત્ત્વના મુદ્ાઓને જાણત્વાને બદલે આપણે કેત્વા અનુભત્વો કરીએ છીએ? 

PROJECT
સમગ્ર પ્રોજરોક્ટનરો 
કરોવી રીતરો સમજીશું? 

PLACE
ઘરમ્ં પૂરતી 
મ્રોકળ્શ છરો  કરો  નહીં 
તરોની ખ્તરી કરોવી 
રીતરો કરીશું?

PRICE
ઘરની કકંમત અનરો 
અરોક્સ્ટ્ ખર્ચની 
જાણક્રી કરોવી રીતરો  
મરોળવીશું? 

તમે કંઈક આ�વ� જ અનુભવ�ોમ�ંથી  
પસ�ર થય� હશ�ે, ખરં ને?

અમારા ઘર પાસે એક સકકીમ 

બને છ,ે જોવા જવું છ?ે

આપણા જાણકીતા જ વર્ષોથકી રરયલ 

એસ્ે્ માં છ.ે એમનકી પાસેથકી જ જાણકીએ. 

થોડુ ંશહેરથકી દૂર છ,ે પણ 
સસતામાં મળશે. લેવાય.

ફલલૅ્ ઑડ લોકેશનનો છ.ે સસતામાં મળકી જશે.

એક સકકીમમાં ્ોપ ફલોર પર પઝેશન રેડકી 

ફલલૅ્ છ.ે સોદો પાડકી દેવો જોઈએ. 

આ દરેક મુદ્ાઓમાં 
ખરેખર આગળ દશાશાવેલ 

મુખય ત્રણ ્ોપપક પર 
ચચાશા જ નથકી થતકી.

મારા કાકાનો છોકરો બ્ોકર 
જ છ.ે એને જ પૂછકીએ. 

શહેરના થોડ ેદૂર એક નવકી નક્ોર સકકીમ 
બનકી રહકી છ,ે ભાવો વધશે. તયાં જ લેવાય. 
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અતયારે તો 

એમ પણ નાના ફલલૅટસ 

જ બને છ,ે પહેલા જવેા 

મો્ા ફલલૅટસ કયાં બને 

જ છ?ે
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અ્ે જ્ારે અવારનવાર આ પ્રશ્નોને લઈને ઘર ખરી્દનાર વ્ક્તને 
્ુશકેલી અનુભવતા જો્ા ત્ારે લાગ્ું કે લોકોને સાચી જાણકારીઓથી 
અવગત કરાવવા એ અ્ારી ફરજ છ.ે 

ઘરનું ઘર ખરી્દવા ્ાંગનાર ત્ા્ ન્ત્ોને સાચું ્ાગ્ચ્દશ્ચન ્ળે અને 
તેઓ ્ોગ્ નનણ્ચ્ લઈ શકવા ્ાટ ેસ્થ્ચ બને એ ્ાટ ેસુરતનાં અગ્રણ્ 
નબલડર તરીકે શાનલગ્રા્ ગ્રૂપ કરટબદ્ધ છ.ે અને તે જ હેતુથી અ્ે આ ‘સ્ાટ્ચ 
હો્ બા્ર ગાઈડ’* તૈ્ાર કરી છ.ે 

આ ગાઈડ્ાં ત્ને ઘરનું ઘર ખરી્દતી વખતે ધ્ાન્ાં રાખવા જવેી 
બાબતો જાણવા ્ળશે. 

અ્ે આશા રાખીએ છીએ કે આ પુકસતકા ‘સ્ાટ્ચ હો્ બા્ર ગાઈડ’* 
ત્ને ‘આપણં ઘર’ લેવાનાં અનત ્ હત્વનાં નનણ્ચ્્ાં ખૂબ ્ ્દ્દરૂપ બનશે. ત્ે 
એવું ઘર ખરી્દવા સ્થ્ચ બનો કે જ ે્ ાં પરરવારનાં ્દરેક સભ્ોની અપેક્ાઓ 
પૂણ્ચ થા્ એવી શુભેચછાઓ સાથે,

 આભાર,
 શાનલગ્રા્ ગ્રૂપ.

આ અનુભવો ખૂબ જ અકળાવનારાં હો્ છ.ે જ્ારે જીવનની ખૂબ ્ોટી 
્ૂડી ઇનવેસટ કરવા જઈ રહ્ા છીએ ત્ારે તે ્્ાં ઇનવેસટ થઈ રહી છ ેતેને 
્ાપવા ્ાટનેી ફૂટપટ્ી કોઈ જગ્ાએ નથી. પલસ, આપણને નવનવધ ફૂટપટ્ીઓ 
્દશા્ચવવા્ાં આવે છ ેઅને આપણે નક્ી જ નથી કરી શકતા કે, હવે કરવું શું?  

પ્રશ્ન: આ ્ાટનેી સટાનડડ્ચ ફૂટપટ્ી કોણ બનાવી શકે? 
જવાબ: જ ેઘર બનાવી જાણે તે ઓર્ગેનાઇઝેશન. 



આ� ગ�ઇડ ‘ઘરનું ઘર’ ખરીદતી વખતે ધ્�નમ�ં લેવ�ન� 
તમ�મ પ્રશ�ેન� જવ�બ�ે આ�પશે.*

શ�લલગ્�મ ગ્રૂપન�ે ઘર ખરીદન�ર મમત�ેને મ�ગ્ગદશ્ગન મળે 
તે મ�ટેન�ે આેક નમ્ર પ્રય�સ.
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પ્રોજકે્ટ વિશે પૂરી જાણકારી
ઘરનું ઘર ખરી્દતી વખતે જ-ેતે પ્રોજ ે્ ટ નવશે જાણકારી ્ેળવવી ખૂબ જ 

જરૂરી છ.ે તેના ્દરેક પેરા્ીટસ્ચ ચેક કરવા જરૂરી છ.ે આ પેરા્ીટસ્ચ તરીકે 
ડવેલપર નવશેની જાણકારી, લોકેશન, લૅઆઉટ, સુનવધાઓ અને તેના જવેી 
અનેક ્ારહતીનો સ્ાવેશ થા્ છ.ે જ ેપ્રાઈ્રી ઇનફો્મેશન છ.ે આ બેનિક 
બાબતો સ્જીએ અને પોતાના ઘરની પસં્દગી તફનું પ્રથ્ પગનથ્ું ચડીએ. 

૧. ડેિલપર વિશેની માહિતી

ત્ે જ ેપ્રોજ ે્ ટ્ાં ઇનટરેસટડે છો તેનાં ડવેલપર -

કે્લા  
અનુભવકી છ?ે

માકકે્માં 
પવશ્વસનકીયતા 
ધરાવે છ?ે

તેમણે પૂણશા 
કરેલ પ્ોજકેટસનકી 

તમે પવપઝ્  
કરકી?

ડવેલપર અને  
તેમનકી ્કીમ 

્કેકનકલકી કે્લકી 
સાઉનડ છ?ે

પ્ોજકે્ પૂરો 
થયા બાદ પબલડર 
ગ્ાહકોને કેવકી અને 
કે્લકી સપવશાસ આપે 

છ?ે

તેમણે કે્લાં 
પ્ોજકે્ સમયસર 

પૂણશા કયાશા છ?ે

૨. પ્રોજકે્ટના લરોકેશન અને આસપડરોશ

< પ્રોજ ે્ ટનું લોકેશન ત્ને અનુકૂળ છ ેકે નહીં?
< જીવનજરૂરર્ાતની સુનવધાઓ જ ે્  કે, શાળા, હોકસપટલ, ફા્રસટશેન, 

ગાડ્ચન નજીક્ાં છ?ે
< આસપાસના રસતાની પોનિશન સારી છ ેકે નહીં?
< પ્રોજ ે્ ટ લોકેશનથી પકબલક ટ્ાનસપોટ્ચ (બસ, રેલવે, એરપોટ્ચ)ની કનેક્ટનવટી 

છ ેકે નહીં?
< ભનવષ્્ાં પ્રોજ ે્ ટની આસપાસનાં પલોટ્ાં શું આવવાનું છ?ે
< ત્ારા ન્ત્ો અને સગાવહાલા, નચરપરરનચત નજીક્ાં રહે છ ેકે નહીં?
< ત્ારી ઑનફસ અને ફે્ટરી ઘરથી કેટલી ્દૂર છ?ે 
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૩. પ્રોજકે્ટમાં જરૂરી લીગલ સૂ્કહ્ટની ૪. પ્રોજકે્ટ લે-આઉ્ટ અને સુવિધાઓ

પૂરતા પ્માણમાં ખુલ્કી જગયા છ?ે

પૂરતાં પારકિંગનકી વયવસથા છ?ે

પબકલડગંમાં દરેક માળે કે્લાં ફલલૅ્ છ?ે

કે્લું પારકિંગ અલો્ડે છ?ે

લાઈ્ અને વેન્કીલેશનનકી સાનુકૂળતા છ?ે

કે્લકી અને કઈ બ્ાનડનકી લકીફ્ છ?ે

બાળકો મા્ ેપલે એરરયાનકી સગવડ

વૃદ્ો મા્નેકી સુપવધાઓ ઉપલબધ

ઊજાશામાં બચત કરતકી હોય તેવકી સોલાર પેનલનકી સુપવધા છ ેકે નહીં?

CCTV કેમેરા ઇનસ્ોલ થયેલાં છ?ે

પબકલડગંમાં ્રેેસ ગાડશાનનકી સુપવધા છ ેકે નહીં?

મોડનશા લાઈફસ્ાઈલને અનુરૂપ અનય સુપવધાઓ છ?ે

પ્ોજકે્માં ફાયર સેફ્કી પ્ોપવઝન છ ેકે નહીં?
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પ્ોજકે્ના ્ાઈ્લ કકલયર રરપો્શા છ ેકે નહીં?

પ્ોજકે્નું RERA રપજસ્્શેન થયેલું છ ેઅને RERA 

પ્માણે ડવેલપર પાંચ વર્શાનકી વોરં્કી આપે છ ેકે નહીં?

કનસ્્કશનના NA ડોકયુમેન્, પલાન પાસ  
થયાનકી કૉપકી વગેરે છ?ે

પ્ોજકે્ કે્લકી બૅંકોમાં હોમ લોન મા્ ેએપ્ુવડ છ?ે

જો પ્ોજકે્ તૈયાર હોય તો તેના દરેક પરપમશન 

લે્સશા જમે કે, BUC વગેરે ઉપલબધ છ?ે



૫. પ્રોજકે્ટનાં પલાન અને સાઈઝ

< ્દરેક એપાટ્્ચ ેનટના ફલોર પલાનને ધ્ાનથી સ્જ્ા કે નહીં?
< ત્ને ત્ારી જરૂરર્ાત ્ુજબની સાઈિના હોલ, રકચન અને બેડરૂ્ 

્ળે છ?ે
< પૂરા ફલૅટનો કાપમેટ અને રેરા કાપમેટ એરર્ા જાણ્ો?
< ્દરેક ફલોર પર કો્ન પૅસેજની સાઈિ શું છ?ે
< કો્ન ટરેેસ કેટલું ્ળે છ?ે
< ફલાવરબેડ એરર્ા કેટલો છ ેઅને તેને ગણતરી્ાં લીધો છ ેકે નહીં?
< ત્ને ત્ારી ઈચછા ્ુજબનો ્ાળ અને ફલૅટ ્ળે છ ેકે નહીં?

૬. ફલલૅ્ટમાં મળતાં સપેસસહિકેશન

< હોલ અને બેડરૂ્ના ફલોરરંગ નવશે જાણ્ું?
< બાથરૂ્ની ટાઈલસ અને CP નફરટગંની બ્ાનડ અંગે જાણકારી ્ેળવી?
< ડવેલપર દ્ારા ફલૅટ્ાં ્ળતા ઇલેક્ટ્ક કેબલની ્વવૉનલટી અને સવીચ/

્ોડ્ુલની બ્ાનડ કઈ છ?ે
< રકચન પલેટફો્્ચ્ાં વપરા્ેલ ્રટરર્લ ક્ું છ?ે
< વોશએરર્ા્ાં આપવા્ાં આવેલ પ્રોનવિન શું છ?ે
< ્દરેક નવનડોને સેફટીગ્રીલ છ?ે
< ફલૅટ્ાં સટોરેજ અને પૂજારૂ્ની વ્વસથા છ?ે

< ફલૅટ્ાં કપડા સૂકવવા ્ાટ ેપૂરતી જોગવાઈ છ?ે
< ્દરવાજા અને ડવૉરફ્ે્ની ્વોનલટી તપાસી?
< એલ્ુન્નન્્ સે્શન અને ગલાસની ્વોનલટી તપાસો.
< જો નબલડર દ્ારા આપવા્ાં આવ્ા હો્ તો ફલૅટ્ાં ્ળતાં અન્ 

ઉપકરણોની બ્ાનડ અને વોરંટી તપાસો. 
 જ ે્  કે, AC, ગેસગીિર, RO વગેરે.
< પ્રોજ ે્ ટ્ાં ફા્ર સેફટી પ્રોનવિન કઈ રીતનું છ?ે

ઉપર ્દશા્ચવેલ ્ુદ્ાઓ દ્ારા ત્ે નવિીટ કરેલ પ્રોજ ે્ ટની ્ોટાભાગની 
આવશ્ક જાણકારી ્ેળવી શકશો. આ નસવા્ની અ્ુક બાબતો નવશે 
રડટલે્ાં જાણકારી લેવા ્ાટ ે ત્ે ત્ારી જરૂરર્ાત ્ુજબ રર્લ એસટટે 
કનસલટનટની સલાહ લઈ શકો છો. જથેી આપ ્ોગ્ નનણ્ચ્ લઈ શકશો.
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ઘરનરો એરરયા અને તેની ગણતરી 

કેટલાં સકેવરફીટ કે વારનું ્કાન છ?ે આવો પ્રશ્ન આપણે પહેલી જ 
્ુલાકાત્ાં પૂછતાં હોઈએ છીએ. આથી, આપણી પહેલી જરૂરર્ાત રહેવા 
્ળતી જગ્ા છ ેએવું કહી શકા્. નવું ઘર ખરી્દતી વખતે ્ોટાભાગના 
લોકોને તેનો એરર્ા કેવી રીતે ગણવો તેની ્ૂંિવણ થતી હો્ છ.ે તે્ાં પણ 
ખાસ કરીને એરર્ા ્ ાટ ેવપરાતી નવનવધ ટન્્ચનોલોજી વચચે ગૂંચવાતા હો્ છ.ે

ત્ે જ્ારે ખરી્દી કરો છો ત્ારે ત્ને ઘર્ાં ઉપલબધ એરર્ા કેટલો 
્ળે છ ે તે જાણવું ખૂબ જરૂરી છ.ે આ જગ્ા ્ાટનેી ત્ા્ ટન્્ચનોલોજી 
જાણવી અત્ંત આવશ્ક છ.ે

૧. કાપપે્ટ એરરયા 

કાપમેટ એરર્ા એટલે ઘરનો એવો બધો જ એરર્ા જનેે ત્ે કા્્દેસર 
ઉપ્ોગ્ાં લઈ શકો છો અથવા તો સા્દી ભાષા્ાં કહીએ તો ઘરની અં્દરના 
્દરેક રૂ્, રકચન, બાથરૂ્, વોશએરર્ા અને બાલકનીનો આંતરરક એરર્ાનો 
સરવાળો જનેે ત્ે ઇંચ ટુ ઇંચ ડાઇ્ેનશન્ાં સથળ પર ્ાપી શકો છો. તેને 
કાપમેટ એરર્ા કહી શકા્. ટૂકં્ાં, કાપમેટ એરર્ા એટલે

ઘરની અુંદરનો વાપરી શકાય તેટલો કાયદેસરનો એરરયા.

નોંધ : ઘર લેતા પહેલા અનય ફલલૅટની સરખામણી કરતી વખતે કાપગેટ એરરયા 
ધયાનમાું લેવો ખાસ જરૂરી છ.ે બબલ્ડુંર્ના પ્ોજકેશન, ફલાવરબેડ વર્ેરેને 
કાપગેટ એરરયામાું ર્ણી શકાય નહીં.
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૨. RERA કાપપે્ટ એરરયા

RERA દ્ારા વ્ખ્ાન્ત કરવા્ાં આવેલા આ એરર્ા્ાં ફલૅટની અં્દરની 
આંતરરક ્દીવાલ સરહતનો બધો જ રહસસાને  રેરા કાપમેટ એરર્ા્ાં ગણવા્ાં 
આવે છ.ે જ ે્ ાં વોશ એરર્ા - બાલકનીને અલગથી ્દશા્ચવવી પડતી હો્ છ.ે

ટૂકં્ાં, RERA કાપમેટ એરર્ા એટલે

કાપગેટ એરરયા અને આુંતરરક દીવાલના એરરયાનો સરવાળો.

નોંધ : દસતાવેજમાું RERA કાપગેટનો ઉલ્ેખ અબનવાય્ય છ.ે આ ઉપરાુંત તમે 
અનય ફલલૅટ સાથે સરખામણી કરતી વખતે RERA કાપગેટ એરરયાને પણ 
ધયાનમાું લેવો જરૂરી છ.ે

૩. સુપરબિલ્ટઅપ એરરયા / લરોડડંગ

્ાકમેટ્ાં પ્રવત્ચ્ાન કસથનત ્ુજબ સુપરનબલટઅપ એરર્ાનું ચલણ વધુ 
છ ે તે ્દેખીતી વાત છ.ે પરંતુ તેને ગણવાના ્ોગ્ ્ાપ્દંડનો અભાવ છ.ે 
શરૂઆત્ાં સુપરનબલટઅપ એરર્ા એ પ્રોજ ે્ ટ્ાં આપવા્ાં આવતાં કો્ન 
એરર્ા, ્ુરટનલટી એન્નીટીિ અને બાંધકા્ના સાપેક્્ાં ગણવા્ાં આવતું 

હતું. પરંતુ જ ે્  જ ે્  ્ાકમેટ્ાં કોક્પરટશન વધતી ગઈ તે્ તે્ તેનો કાપમેટ 
એરર્ા પર લોરડગં અથવા % વધતા ગ્ા.

ટૂકં્ાં, સુપરનબલટઅપ એરર્ા એટલે

લોરડુંર્ સાથેનો (કાપગેટ એરરયા /RERA કાપગેટ એરરયા).
કાપગેટ એરરયા < RERA કાપગેટ એરરયા << સુપરબબ્ટઅપ એરરયા

નોંધ : તમે જ ે પ્ોજકેટ બવશે બવચારી રહ્ા છો અને જો તમને માત્ર 
સુપરબબ્ટઅપ એરરયા જ જણાવવામાું આવયો છ ેતો ખાસ જાણો કે તે ફલલૅટનો 
કાપગેટ અને RERA એરરયા કેટલો છ.ે જથેી તમે યોગય રીતે કમપેર કરી શકો.
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ઘર ખરીદતી િખતે લાગનાર Price અને Extra Cost
ઘર ખરી્દતી વખતે એ જાણવું ખૂબ જરૂરી છ ેકે ત્ે ઘરની ્ૂળ રકં્ત 

ઉપરાંત વધારાના ક્ા ખચ્ચ ભોગવવાના છો? જો આ ખ્ાલ હશે તો ત્ે 
ત્ારં ફા્નાકનસ્લ પલાનનંગ સારી રીતે કરી શકશો. સૌથી ્હત્વનું અને 
સૌથી અગત્નું પાસું છ ેફલૅટની રકં્ત કેટલી છ.ે તેનો રેરા કાપમેટ અને ્ાકમેટ 
પ્ર્ાણે સુપર નબલટઅપ પર ભાવ કેટલો છ.ે આથી ત્ે ત્ારા બજટે પ્ર્ાણે 
આગળ વધવાનો નનણ્ચ્ લઈ શકો. આ ફલૅટની વેચાણરકં્ત નસવા્નાં અન્ 
પાસા જવેાં કે...

૧. GST

્ાકમેટ્ાં ચલણ અનુસાર જો ત્ે જ ેકોઈ પ્રોજ ે્ ટ્ાં ફલૅટ લઈ રહ્ા છો 
તેનું બાંધકા્ ચાલુ હો્ તો તે સંજોગો્ાં ગવ્મેનટની ગાઈડલાઈનસ ્ુજબ 
1% અથવા ૫% GST લાગુ પડ ેછ.ે જો ત્ે રેડી પિેશન અથવા જ ેપ્રોજ ે્ ટનું 
BUC આવી ગ્ું હો્ તેવી સકી્્ાં ફલૅટ ખરીદ્ો છ ેતો ડવેલપર ત્ારી 
પાસેથી GST પેટ ેરૂનપ્ા સવીકારી શકે નહીં. GSTનો ્દર સરકાર આધારરત 
સ્્ાનુસાર બ્દલાતો રહ્ો છ.ે

૨. દસતાિેજ ખચ્ચ / રબજસ્ે્ટશન ચાર્્ચ સ

પે્ેનટ પૂણ્ચ થ્ા બા્દ અને પિેશન પહેલાં થનાર ફલૅટનાં ્દસતાવેજની 
રકં્તનાં 4.9% સટે્ પ પેપર પર ્દસતાવેજની રકં્તનાં 1% રનજસટ્શેન ચાજ ્ચ  
સરકારને ચૂકવ્ા બા્દ જ ફલૅટનો ્દસતાવેજ થતો હો્ છ.ે જ ે્ ાં વકીલની ફી 
જ-ેતે વકીલ સાથે નક્ી થ્ેલ ખચ્ચના આધારે નક્ી થતું હો્ છ.ે 

નોંધ : જો દસતાવેજમાું માત્ર મરહલા સદસય અથવા સદસયોનુું નામ હોય 
તો 1% રબજસટ્શેન ચાજ ્ય લાર્તો નથી. આ દર પણ સરકાર આધારરત હોય 
છ ેઅને તેમાું સમયાુંતરે બદલાવ આવતો હોય છ.ે

૩. પારકંગ ચાજ્ચ

હાલના સ્્્ાં ફલૅટ ખરી્દતી વખતે સૌથી ્ોટી કડાકૂટ પારકિંગની 
હો્ છ.ે છલેાં ઘણાં વષષો્ાં ્ેટ્ો નસટી્ાં અને હવે ધીરે ધીરે ્ોટા નસટીિ્ાં 
પારકિંગની જગ્ા ્ાટ ેનબલડર અગાઉથી જ ્ોટી રક્ વસુલે છ.ે આ ચલણ 
હજુસુધી સુરત્ાં રેનસડકેનશ્લ પ્રોજ ે્ ટ્ાં જોવા ્ળું નથી.

૪. મેન્ેટનનસ ખચ્ચ

ત્ે જ ેપ્રોજ ે્ ટ્ાં ઘર ખરી્દો છો તે્ાં ડવેલપર દ્ારા અગાઉથી ્ ેનટનેનસ 
ખચ્ચ કેટલો છ ેઅને કેટલાં સ્્ગાળા ્ાટનેો છ ેતેની પૂરી જાણકારી ્ેળવી 
લો. જો તે લાંબાગાળાનાં ્ેનટનેનસ પેટ ેઉઘરાવવા્ાં આવી રહ્ો હો્ તો તે્ાં 
શું અને કેટલું ઇન્લુડ છ ેતે વ્વકસથત જાણી લો.
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૫. ઇબન્ટરીયર ડેકરોરેશન ખચ્ચ

ઘર ખરી્દતી વખતે શરૂઆતથી જ ્ાનનસક રીતે તૈ્ાર રહો કે 
ઇકનટરી્ર પાછળ કેટલો ખચષો કરવાનો છ.ે નબલડર દ્ારા જ ેવસતુઓ અપાઈ 
રહી છ ેતે જ રાખવાની છ ેકે બ્દલવાની છ ેતેની પ્રોપર ગણતરી કરી રાખો 
જથેી ભનવષ્્ાં ફાઇનાનસના વાંકે ત્ારા ઘરનું ઇકનટરી્ર ડકેોરેશનનું કા્ 
અટકે નહીં.

૬. િરોમલરોન અને તેને સંલગન ખચ્ચ

ઘર ખરી્દવા ્ાટ ેસૌથી વધુ ્હત્વનું અને અગત્નું છ ેફા્નાકનસ્લ 
પલાનનંગ. તે્ાં પણ ખાસ અગત્નું છ ેકે હો્લોન લેવાની છ ેકે નહીં અને 
લેવાની છ ેતો કેટલી અને કઈ બૅંક્ાંથી લેવાની છ ેતેનો નનણ્ચ્ કરવો. 

આ નનણ્ચ્ લેતી વખતે જ ે તે બૅંકનાં લોનના વ્ાજ્દર ઉપરાંત લોન 
નસવા્નો ખચ્ચ કેટલો લાગશે તેની ખાસ નોંધ લો.

૭. અનય કનેક્શન અને િીજાં િધારાનાં ખચ્ચ

ઘર ખરીદ્ા બા્દ અને તે્ાં વસવાટ કરતાં પહેલાં GEB, ગેસલાઈન, 
પાણી અને ગટરનાં જોડાણનો ખચ્ચ કોણ ભોગવશે તેની ડવેલપર પાસેથી 
કનફ્મેશન લઈ લો. વેરાનબલ તથા લાઈટ કને્શન ચાજ ્ચ નવશે પણ ઊંડાણપૂવ્ચક 
્ારહતી ્ેળવી લો. 

આ ઉપરાંત બારી્ાં સેફટીગ્રીલ જવેી અન્ સુનવધા અથવા વસતુઓ ્ાટ ે
પૈસા આપવાનાં છ ેકે નહીં તેની ચોક્સપણે ખાતરી કરી લો. 

ઉપર ્દશા્ચવેલ લાગતા વધારાના ખચા્ચના સંનક્પ્ત નવવરણ દ્ારા ત્ે 
્ોટાભાગની આવશ્ક જાણકારી ્ેળવી શકશો. જથેી ત્ે ્ોગ્ રીતે ત્ારં 
ફા્નાકનસ્લ પલાનનંગ કરી શકો. પરંતુ આના નસવા્ પણ એવી ઘણી 
બાબતો છ ે કે જ ેત્ારાં ફા્નાકનસ્લ પલાનનંગ અને ફલૅટનાં ઓવરઓલ 
કોસટ પર અસર કરી શકે છ ેતે જાણવા ્ાટ ેનનષણાંતની સલાહ લો. જથેી ત્ે 
પૈસાની નચંતાને બાજુ પર રાખીને ત્ારાં સપનાનું ઘર ખરી્દી શકો.
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અ્ ભ્ગમ્ં ઘર ખરીદતી વખતરો ધ્્નમ્ં 
લરોવ્ન્ં ત્રણ પ્ય્ન્ મુદ્્અ્રો  

PROJECT, PLACE અનરો PRICE વવશરો 
જાણક્રી મરોળવી.

ઉપર ્દશા્ચવેલ ત્ણ બાબતોને ધ્ાન્ાં લઈને નનણ્ચ્ લેવા્ાં 
આવે તો ઘર ખરીદ્ા પછી શંકા કે ્ૂંિવણ નહીં પરંતુ એક ્ોગ્ 
નનણ્ચ્ લીધાનો ઉતસાહ અને આનં્દની અનુભૂનત થશે. આવું ઘર 

ત્ારા ્ાટ ેસૌભાગ્શાળી અને સુખ્્ી બની રહેશે.

પ્ર�ેજકે્ટની 
પરૂરતી જાણક�રી 
કેમ મેળવવી?

ઘરન� આેહરય�ની 
ગણતરી કેવી 
રીતે કરવી?

ઘર ખરીદતી વખતે 
લ�ગન�ર Extra Cost 

વવશેની મ�હિતી શ� 
મ�ટે મેળવવી જાેઈઆે?

જાે આ�પણ� િરૂં િ�ળ� સંબંધ�ેને  
આ�ૅનલ�ઈન લઇ જવ�મ�ં આ�વે ત�ે?  

આ�શ્ચય્ગ થયું ને?
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શ�લલગ્�મ પ્લસન�ો ઉપય�ોગ કઈ રીતો કરશ�ો?
જાે આ�પની પ�સે આેન્ડ�ેઈડ મ�ેબ�ઈલ િ�ેય ત�ે  
ગૂગલ પ્લો સ�ેરમ�ંથી આને જાે આ�પની પ�સે iPhone 
મ�ેબ�ઈલ િ�ેય ત�ે અોપલ અ�પ સ�ોરમ�ંથી  
Shaligram Plus આૅપ ઇન્�ેલ કર�ે.

1 ) આૅપ પર રલજસે્ટશન કર�ે આને પ્ર�ેિ�ઈલ આપડેટ કર�ે.
2) આૅપમ�ં તમ�મ પ્ર�ેજકે્ટસની આપ-ટુ-ડેટ હડટેલ મળી રિેશે. 
3) આ� હડટેલને તમ�ર�ં ક�ેને્ક્ટસ સ�થે શેર કરીને તેમને  
 પ્ર�ેજકે્ટ સ�ઈટની વવલઝટ કરવ� મ�ટેની ભલ�મણ કર�ે. 
4) તમ�ર�ં રેિરન્સ થકી જ ેવ્યક્તિ વધુ હડટેલ મ�ટે ક�ૅલ્સ  
 કરશે, વવલઝટ કરવ� આ�વશે આને વધુ ઇનક્�યરી કરશે,  
 ત્�રે તેને સંબંવધત પ�ેઈન્ટસ તમ�ર�ં આેક�ઉન્મ�ં ક�ઉન્  
 થશે આને તમને મળશે PLUS પ�ેઈન્ટસ.

પ�ોઈન્ટસન�ો ઉપય�ોગ કઈ રીતો કરશ�ો?

મનગમતી પ્ર�ેડક્ટ/સવવવિસ પચપેઝ કર�ે 
આને તે મ�ટેની રકમન� બદલ�મ�ં તમ�ર�ં 
આેક�ઉન્મ�ં જમ� પ�ેઈન્ટસ  ચરૂકવ�ે. 

ઇચ�ે ત્�રે 
આૅપમ�ંથી જ 
આસંખ્ય શ�ેપસ/
સવવવિસીઝ 
જુઆ�ે.

તમ�ર�ં 
આેક�ઉન્મ�ં 
જમ� થયેલ� 
પ�ેઈન્ટસ ચેક 
કરી શક�ે છ�ે.
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શ�લલગ્�મ PLUS અ�પન� ફ�યદ�અ�ો

હડલજટલ સ્�ટ્ગ 
િ�ેમ બ�યર ગ�ઈડ  

તમને સપન�ન� ઘરની  
ખરીદી આંગેન�ે ય�ેગય  

લનણ્ગય લેવ�મ�ં  
મદદરૂપ થશે

આમ�ર� ક�પપેટ  
આેહરય� કેલ્કયુલેટર થકી 

આેકયુરેટ ક�પપેટ આેહરય�ની 
ગણતરી કરી  

શકશ�ે

વધુ સ�રી રીતે  
િ�યન�ક્ન્સયલ પ્�લનગં 

 કરી શક�ય તે મ�ટે  
આેકસ્ટ� ક�ેસ આંગેની 

મ�હિતી મળશે

2. શ�લલગ્�મ ફલ�્ટસન� અ�ોનસ્ચ મ�ટો

1 ) મ�ેબ�ઈલ સ્કીન પર સ�ેસ�યટીનું ન�ેટીસ બ�ેડ્ગ 

2) આગત્ન� ડ�ેક્ુમેન્ટસની જાળવણી

3) સ�ેસ�યટી કમમટીની દરેક મ�હિતીની આપડે્ટસ

4) ઘરે આ�વત� મિેમ�નની હડલજટલી ગેટ આેનટ્ી આપ્રુવલ 

5) ઘરે આ�વત� સિ�ઈક�મદ�ર િ�ેય કે ્ડ�ઈવર - ઘરન� દરેક સ�િ   
 મેમ્બસ્ગની મ�હિતી આેક જ જગય�આે 

6) પ્મ્બર આને ઈલેકટ્ીલશયન જવે� સ�ેસ�યટીન� રેગયુલર   
 વેન્ડસ્ગની મ�હિતી

7) િ�ેમ મેને્નન્સને લઈને આેપ્પ્કેશન થકી કમ્પ્ેઇન્ મેનેજમેન્

8 )  સ�ેસ�યટીમ�ં રિેત� દરેક સભ્યની વવગત ધર�વતી આેક   
 રેસસડેનનશયલ મેમ્બસ્ગ હડરેક્ટરી

9) તમ�રી સ�ેસ�યટી વવશેની તમ�મ આગત્ની જાણક�રી જવે�   
 ઘણ� બધ� મ�ેડન્ગ સ�ેસ�યટી મેનેજમેન્ આેપન� િીચસ્ગ 
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*	સ્�ટ્ગ િ�ેમ બ�યર ગ�ઈડ આેક રેિરન્સ બુક છે જમે�ં દશ�્ગવેલ પ�ેઈન્ટસ/ મુદ્� આનુભવ આ�ધ�રે 

વણ્ગવેલ� છે તેથી તેને આંવતમ આને સંપરૂણ્ગ ન ગણવી.

**આ� ગ�ઈડમ�ં દશ�્ગવેલ Project, Place આને Price આનુરૂપ દ્રષ�ંત�ે Facts આને સમજરૂ તીઆ�ેને 

રેિરન્સ તરીકે સમજવી. આ� સસવ�યન�ં બીજા Factors પણ િ�ેઈ શકે છે.

<	 આ� સ્�ટ્ગ િ�ેમ બ�યર ગ�ઈડમ�ં દશ�્ગવેલ મુદ્� આનુસ�ર લનણ્ગય લેન�ર વ્યક્તિ મ�ટે લીગલી ક�ેઈ 

બંધનકત�્ગ નથી.

<	 આ� સ્�ટ્ગ િ�ેમ બ�યર ગ�ઈડમ�ં દશ�્ગવેલ તમ�મ મ�હિતી આમ�રી સમજ પ્રમ�ણે લખવ�મ�ં આ�વી છે. 

ભવવષ્યમ�ં તેમ�ં િેરિ�ર થવ�ની સંભ�વન�આ�ે પણ રિેલી છે.

<	 આ� સ્�ટ્ગ િ�ેમ બ�યર ગ�ઈડમ�ં આ�લેખવ�મ�ં આ�વેલ ક�ેઈપણ વવગત�ેન�ે આમ�રી પરવ�નગી વગર 

િરીવ�ર ઉપય�ેગ નિીં કરી શક�ય. જાે આ�મ થતું જણ�શે ત�ે જ ેતે વ્યક્તિ પર ક�યદેસરની ક�ય્ગવ�િી 

થશે.

Terms & Conditions

જ�ં તમ�રં મ�ન જળવ�ય  
આને જ�ં તમને પ�ેતીક�પણું લ�ગે  

તે આેટલે ઘર.
-દલ�ઈ લ�મ�
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27+
Years of

Experience

30+
Projects

Completed

40+
Lakh Sq. ft. 
Constructed

5000+
Happy

Customers
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