
ઘરનું ''ઘર'' ખરીદવા જઈ ર�ા છાે?

અચૂક વાંચા ે

અા �ાટ� હાેમબાયર ગાઇડ



ઘરનું ઘર ખરીદાે, 

દરેક પાસાં સમ�-�વચારીને

પાેતાનું ઘર ખરીદવું અે દરેક પ�રવાર માટે અેક અ�ંત મહ�નાે �નણ�ય હાેય 

છ. પાેતાના ઘર પાસેથી પ�રવારના સાૈ સ�ાેની અાગવી અપે�ાઅાે અને સપનાં ે

હાેય. અે જ રીતે, પ�રવારના માેભી માટે, પાેતાનું ઘર ખરીદવું અે નાણાકીય રીતે 

પણ બહ મહ�ની બાબત હાેય.ુ

ઘણા લાેકાે માટે ઘરની ખરીદીનાે �નણ�ય અેટલે પાેતાની �વનભરની બચત કે 

મૂડી સાથે સંકળાયેલાે �નણ�ય.

�ે તમે પણ ઘરનું ઘર ખરીદવાનાે �વચાર કરી ર�ા હાે, તાે કેટલીક અ�ંત 

મહ�ની બાબતાે પહેલેથી સમ� લેવી જ�રી છ.ે

દ��ણ ગુજરાતના અેક અ�ગ�ય �બ�ર �ૂપ તરીકે, શાલી�ામમાં અમે હંમેશા, 

ઘરનું ઘર ખરીદવા માગતા લાેકાેને દરેક રીતે મદદ�પ થવા ત�ર છીઅે.

અે જ હેતુથી, અમે અા �ાટ� હાેમબાયર ગાઇડ તૈયાર કરી છ.ે

અાશા છ, અાપને ઉપયાેગી થશે!ે



ઘર ખરીદતી વખતે 

�ાનમાં રાખવા જેવી બાબતાે

ઘર ખરીદવું અે તમારાે સાૈથી મહ�પૂણ� �નણ�ય છ. તમે કાેઈ રીતે અા�થ�ક  નુ�ાન ે

ન થાય અને તમે ખચ�લાં નાણાંનું પૂરેપૂ�ં, સાૈથી સા�ં વળતર મળે અે માટે કેટલીક 

બાબતાે પહેલેથી ચકાસી લેવી �ેઈઅે. 

અહ� અાવી મહ�પૂણ� બાબતાે�ન � ચેક�લ� અા�ું છ. દરેક બાબત તપાસાે ે

અને પછી જ યાે�ય �નણ�ય લાે!

�ણકારી પૂરી �ા� કરાે

�બ�ર �વશે નીચે �માણેની �ણકારી મેળવાે

 તમે જ ે�ાેજ�ેમાં ઘર ખરીદવાનાે �વચાર કરી ર�ા છાે, તેના �બ�ર પૂરતા અનુભવી 

છ? તેમની �વ�સનીયતા કેટલી છ? અા અગાઉ તેમણે કેટલા �ાેજ�ે સફળતાપૂવ�ક ે ે

પૂરા કયા� છ અે જ�ર તપાસાે.ે

શું �બ�ર તેમનાે �ાેજ�ે સમયસર પૂણ� કરવા માટે �ણીતા છ?ે

�ાેજ�ે �વશે �ણાે

શું �ાેજ�ેનું લાેકેશન તમને બધી રીતે અનુકળ હાેય અેવું છ?ેૂ

શું �વનજ�રી બધી મહ�ની સુ�વધાઅાે જમે કે શાળાઅાે, હાે��ટ�, ફાયર 

�ેશન અને પાેલીસ �ેશન વગેરે તેની અાસપાસ ન�કમાં છ?ે

શું મૂળભૂત જ��રયાતાે જમે કે પાણી, �ેનેજ અને ગેસ સ�ાઈની પૂરતી સુ�વધા છ?ે

ન�કનાં �ાનાેમાં ભ�વ�માં કાેઈ �સ�વક કે �વકાસ અાયાેજનાે છ?ે

શું �ાેજ�ેમાં પૂરતા �માણમાં ખુ�ી જ�યા છ કે �ાં પ�રવારના સ�ાે અાનંદ-ે

�માેદની �વૃ�તઅાે કરી શકે?

શું રહેવાસીઅાે માટે પૂરતા �માણમાં પા�ક�ગ �ેસ છ?ે

�ે �બ��ગમાં �લ� છ તાે તેને માટે પાવર બેકઅપની �વ�ા છ?ે ે

શું �ાેજ�ે માટે મા�સક મેઈ�ન� લેવામાં અાવે છ?ે

તમે જવેી ગુણવ�ા ઈ�ાે છાે અેવી ગુણવ�ા શું �ાેજ�ેમાં સામેલ છ?ે



અેપાટ�મે�ને �ણાે  

તમારા અેપાટ�મે�નાે �લાેર �ાન �ાનથી તપાસાે.

અેપાટ�મે�ના કારપેટ અે�રયાની ગણતરી કરાે અને તેને �ાન સાથે સરખાવાે.

શું બાથ�મ અને રસાેડામાં અને બાથ�મ �ફ�ચર �લાે�રગ�  છ તે સુર��ત છ?ે ે

 શું ઈલે��ીકલ �ફ�ટ��સ ��ત��ત અને �વ�સનીય �ા�ના છ?ે

કેટલા �મમાં અેસી �ફ�ટ��સની �ેગવાઈ છ?ે

શું ફાેન, ટીવી અને ઈ�રનેટ કને�� માટે પૂરતા �માણમાં અાઉટલેટ્સ છ?ે

�ાેરેજ અને કપડાં સૂકવવા માટે પૂરતી �ેગવાઈ છ?ે

તમારા દ�તાવે�ેની મા�હતી મેળવાે

�ારે તમે રેરા કારપેટ અે�રયા તરીકે ગણતરી કરાે �ારે ��ત �ેર ફટનાે દર ૂ

�ાજબી છ?ે

�બ�ર �ારા  માગવામાં અાવતા વધારાના ચાજ �  કયા છ?ે

કાેપા�રેશને �ાેજ�ેને (BUC) સ�ટ��ફકેટ અા�ું છ કે નહ�?ે

�બ�રે શું �ુ�ન�સપલ કાેપા�રેશન, ઈલે��ી�સટી બાેડ�, પાણી પુરવઠા �વભાગ અને 

સુઅેજ બાેડ� તેમજ અે�રયા ડેવલપમે�ના સ�ાધીશાે પાસેથી તમામ કાયદાકીય 

મંજરીઅાે મેળવી છ?ેૂ



ઘર ખરીદાે ઘરની �ક�મતે, 

વધારાના કાેઈ જ ખચા� વગર

ઘર ખરીદતી વખતે અે જ�ર તપાસાે કે તમે તેની ખરેખર કેટલી �ક�મત ચૂકવી ર�ા 

છાે? અાપણે ઘર ખરીદીઅે �ારે ફ� અેપાટ�મે�ની �ક�મત જ નથી ચૂકવતા, સાથે 

બી� ઘણા ખચા� ચૂકવીઅે છીઅે જ ેઅાપણા �ાનમાં નથી અાવતા. 

અેટલે અેવા ખચા� �વશે પહેલેથી જ �ણી લેવામાં સમજદારી છ. ે

�અેસટીઃ �અેસટી �વશે પૂરતી મા�હતી મેળવાે.

ખચ�ઃ બાંધકામ હેઠળ હાેય અેવી �મલકત પર હાલમાં 12 ટકા લાગુ પડે છ, જ ેે

ન�કના ભ�વ�માં ૫ ટકા થનાર છ.ે

અા �ણવું જ�રી છઃ બીયુસી �રી કરાય તે તારીખથી જ �અેસટી લાગુ પડતાે ે

નથી. બીયુસી મળી �ય પછી રેડી પઝેશન યુ�નટના બુ�ક�ગ માટે પણ તે લાગુ 

પડતાે નથી. 

ર�જ�ેશનની �ક�મતઃ ર�જ�ેશનનાે ખચ� �ાનમાં લાે.

દ�તાવેજની �ક�મતને �ે� �ુટી પર 4.90 ટકા અને ર�જ�ેશન ચાજ � પર 1 ટકાે 

લાગુ પડે છ. ે

અા �ણવું જ�રી છઃ અેક મા� મ�હલાઅે/મ�હલા ખરીદદારે ર�જ�ેશન ચાજ �ે

અાપવાનાે રહેતાે નથી. 

પા�ક�ગની જ�યાઃ અ�ારે સાૈને માેટી �ચ�તા છ પા�ક�ગની. અે માટે કેટલાે ખચ� થશે ે

તે તપાસાે.

ખચ�ઃ છ�ાં દસ વષ�થી માેટાં માેટાં રે�સડેિ�શયલ કાૅ��ે�માં પા�ક�ગની ખાસ ે

જ�યા માટે �બ�સ� અગાઉથી જ માેટી રકમ વસૂલ કરે છ.ે

અા �ણવું જ�રી છઃ શા�લ�ામ  દરેક �લેટદીઠ 2 કાર પાક�  કરવા માટેની જ�યા ે

ફાળવી છ.ે

1.  

2.  

3.  

NO EXTRA 
COST



મેઇ�ેન� �ડપાે�ઝટ

વધારાનાે ખચ�ઃ અમુક મુદત માટે જ મેઇ�ેન� �ડપાે�ઝટ લેવાને બદલે 10 વષ� જવેા લાંબા 

સમય માટે અગાઉથી જ �ડપાે�ઝટ વસૂલ કરવાનું વલણ ચાલે છ.ે

અા �ણવું જ�રી છઃ ફગાવાના કારણે �ડપાે�ઝટની રકમ ધાયા� કરતાં વહેલી વપરાઈ જશે ે ુ

અેટલે �ળવણીનાે ખચ� ફરી ભરવાે પડશે. માટે મેઈ�ેન�  અેસ  પર  અેકચુઅલ હાેય તાે  

�ાહક  માટે લાભદાયી  હાેય છ  ે

ઈ�ીરીયર ડેકાેરેશન ખચ�

વધારાનાે ખચ�ઃ શ�અાતના તબ�ે અા ખચ� �વશે કદી �વચારાતું નથી પણ ઘરમાં ફન�ચર 

કરાવવાના ખચ� �વશે પહેલેથી જ અાયાેજન કરી લેવું સા�ં. 

લાેન – નાણાકીય ખચ�

�ાેસે�સગ�  ફી-જ ેદરેક બૅ�ની અલગ અલગ હાેય.

વીમાનાે ખચ�

લાેનની ���યા માટે જ�રી દ�તાવે�ે તૈયાર કરવામાં થતાે ખચ�.

બી� વધારાના ખચ�

ડેવલપર �ારા �ઈબી, ગૅસ, પાણી અને ગટરના �ેડાણ માટે ઉઘરાવાતાે ખચ� અને બી� 

પરચૂરણ ખચ�.

અા �ણવું જ�રી છઃ શા�લ�ામ �ૂપ અાવા બી� કાેઈ જ ખચ�ની માગણી કરતું નથી.ે

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  



 કાપ�ટ અેરીયાની ગણતરી  

�ાહક ગણી વખત મૂંઝવાતા હાેય છ કે સુપર �બ�અપઅે�રયા, કાપ�ટઅે�રયા, ે

રેરાકાપ�ટ અે�રયા માટે. અા બધા અે�રયા ની ડે�ફનેશન સમજવી જ�રી છ.અને ખાસ ે

કરીને કાપ�ટઅે�રયા શ� જનરલી �મસ અ�ર�ડ થતાે હાેય છ. સુપર ેુ

�બ�અપઅે�રયા સાથે કાપ�ટ અે�રયા અેટલે ઘર નાે અેવાે અે�રયા કે જ ેતમે પુરેપુરાે 

વાપરી શકાે છાે. જનેી અંદર અાપણે કાપ�ટ ગાેઠવી શકીયે અેને કાપ�ટ અે�રયા 

કહેવાય જનેી અંદર �મ નાે ઇ�રનલ અે�રયા , બાથ�મ નાે અે�રયા , ચાેકડી, વાેશ 

અને બાલકની અા બધાે અે�રયા કાપ�ટ અે�રયા માં ગણાતાે હાેય છ; જમેાં તમે ઇંચ ટ ે ુ

ઇંચ  ડાઈમ�શન ગણી શકાે, વાેલ નાે અે�રયા ગણાતાે નથી. હવે અા કાપ�ટઅે�રયા 

ગણતરી કરવી હાેય તાે શા�લ�ામ �ુપ વતી અેક શા�લ�ામ �ુપ ની વેબસાઇટ ઉપર 

કાપ�ટ અે�રયા કેટલાે મળે છ અે ગણતરી કરી શકાે છાે.ે

અાશા છ, પાેતાના ઘરની ખરીદી કરતી વખતે અા હાથવગી �ાટ� ગાઇડ અાપને ે

ચાે�સ મદદ�પ થશે.

ઘર ખરીદવાનાે અાપનાે �નણ�ય અાપને દરેક રીતે લાભદાયી નીવડે અેવી 

શુભે�ાઅાે!
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