હાઉસિંગ લાભ બદલાયો છે

જો આપ ખાનગી મકાનમાલિક પાસેથી આપનુ ં ઘર ભાડે લો

જો આપ કે આપનુ ં ઘર...

અસરકારક ફેરફાર

આ થવાની તારીખ

...25–35 વર્ષના હો અને અપરિણિત હો
અને એકલા રહેતાં હો

ે ા ઘરમાં
આપનો હાઉસિંગ લાભ ઘટાડી શકાય છે , કારણ કે વહેંચલ
રૂમ ભાડે આપવાના ખર્ચ સુધી જ તેની ચ ૂકવણી કરી શકાય છે

જાન્યુઆરી 2012થી.
કૃપા કરીને નોંધશો કે રાહતો છે , કૃપા કરીને સલાહ લો.

...પ્રથમ કે નવો દાવો કરો, અથવા જો આપના
હાલના દાવાની સમીક્ષા કરવામાં આવે

આપની જાતે ભાડું ચ ૂકવવામાં આપને ખાધ પડી શકે છે , કારણ
કે આપના હાઉસિંગ લાભને આપના વિસ્તાર માટે બજારના
ભાડાનાં સૌથી ઓછા ત્રીજા ભાગની અંદર ભાડાના સ્તરોના
મહત્તમ સુધી જ ચ ૂકવી શકાય તેમ છે

એપ્રિલ 2011થી.
વરમ
્ત ાન દાવાઓ માટે: આપના દાવાની વરસી બાદ 9 મહિના,
સિવાય કે આપના ઘરનુ ં કદ બદલાય.

...વધારે ખર્ચાળ મિલકત ભાડે લો અને વધારે
ભાડું ચ ૂકવો (દા.ત. ખર્ચાળ વિસ્તારમાં ખાનગી
મકાનમાલિક પાસેથી ભાડે લો)

nn

1 બેડરૂમ માટે £250 અઠવાડિયા દીઠ

nn

2 બેડરૂમ માટે £290 અઠવાડિયા દીઠ

nn

3 બેડરૂમ માટે £340 અઠવાડિયા દીઠ

nn

એપ્રિલ 2011થી.
વરમ
્ત ાન દાવાઓ માટે: આપના દાવાની વરસી બાદ 9 મહિના,
સિવાય કે આપના ઘરનુ ં કદ બદલાય.

 બેડરૂમ અથવા 4 બેડરૂમથી વધુ કોઈપણ મિલકત
4
માટે £400 અઠવાડિયા દીઠ

...હાલમાં 5-બેડરૂમની મિલકતમાં રહેતા હો
અને સ્થાનિક હાઉસિંગ ભથ્થા દર મેળવતા હો

આપ આપના વિસ્તારમાં 4 બેડરૂમની મિલકત માટે મહત્તમ
સુધી જ દાવો કરી શકશો - વધારે ખર્ચાળ વિસ્તારોમાં
£400 અઠવાડિયા દીઠ ની કૅપ સુધી

એપ્રિલ 2011થી.
વરમ
્ત ાન દાવાઓ માટે: આપના દાવાની વરસી બાદ 9 મહિના,
સિવાય કે આપના ઘરનુ ં કદ બદલાય.

...હાલમાં આપના હાઉસિંગ લાભની સરપ્લસ
રકમ ચ ૂકવવાપાત્ર ભાડાંની ઉપર રાખો
(અઠવાડિયા દીઠ મહત્તમ £15)

આપ આ બિલકુલ મેળવી નહીં શકો, કારણ કે કોઈ સરપ્લસ
નહીં હોય

એપ્રિલ 2011થી.
વરમ
્ત ાન દાવાઓ માટે: આપની વાર્ષિક સમીક્ષા તારીખનાં રોજ,
અથવા તે પહેલાં જો આપના ઘરનુ ં કદ બદલાય તો.

...અપંગ હો અને કેરર રાત્રે રોકાય તે માટે
વધારાના રૂમની જરૂર હોય

આ શક્ય બનાવવા માટે વધારાની રૂમ સાથે ક્યાંક રહેવાના
ખર્ચને (કદના માપદંડ પ્રમાણે) આવરી લેવા માટે આપ
હાઉસિંગ લાભ મેળવી શકશો

એપ્રિલ 2011થી.
નવા કે વરમ
્ત ાન દાવાઓ માટે તાત્કાલિક અસર સાથે.

માહિતી અને
સલાહ માટે
ઉપયોગી સંગઠનો:
4317_Service_HB_V3_Gujarati.indd 1

Shelter
0808 800 4444 or
shelter.org.uk/advice

Citizens Advice Bureaux
08444 111 444
adviceguide.org.uk

Community Legal Advice
0845 345 4 345
communitylegaladvice.org.uk

Registered charity in England and Wales (263710) and in Scotland (SC002327). RH4317. Gujarati

આપ પ્રત્યેક મિલકત કદ માટે મહત્તમ સુધી જ હાઉસિંગ
લાભ મેળવશો:

Money Advice Service
0300 500 5000
moneyadviceservice.org.uk
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