
હાઉસિંગ લાભ બદલાયો છે જો આપ ખાનગી મકાનમાલલક પાિેથી આપનુ ંઘર ભાડે લો

માહહતી અને  
િલાહ માટે  
ઉપયોગી િગંઠનો:
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...પ્રથમ કે નવો દાવો કરો, અથવા જો આપના 
હાલના દાવાની િમીક્ા કરવામા ંઆવે

આપની જાત ેભાડુ ંચકૂવવામા ંઆપને ખાધ પડી શકે છે, કારણ  
કે આપના હાઉસિગં લાભન ેઆપના સવસતાર માટે બજારના 
ભાડાના ંિૌથી ઓછા ત્ીજા ભાગની અંદર ભાડાના સતરોના  
મહત્તમ સધુી જ ચકૂવી શકાય તમે છે

એસપ્રલ 2011થી.
વત્તમાન દાવાઓ માટે: આપના દાવાની વરિી બાદ 9 મહહના, 
સિવાય કે આપના ઘરનુ ંકદ બદલાય.

જો આપ કે આપનુ ંઘર... અિરકારક ફેરફાર આ થવાની તારીખ

...25–35 વર્તના હો અને અપહરલણત હો  
અને એકલા રહતેા ંહો

આપનો હાઉસિગં લાભ ઘટાડી શકાય છે, કારણ કે વહેંચલેા ઘરમા ં
રૂમ ભાડે આપવાના ખચ્ત સધુી જ તેની ચકૂવણી કરી શકાય છે

જાન્આુરી 2012થી.
કૃપા કરીન ેનોંધશો કે રાહતો છે, કૃપા કરીન ેિલાહ લો.

...હાલમા ં5-બેડરૂમની સમલકતમા ંરહતેા હો  
અને સથાસનક હાઉસિંગ ભથથા દર મેળવતા હો 

આપ આપના સવસતારમા ં4 બડેરૂમની સમલકત માટે મહત્તમ  
સધુી જ દાવો કરી શકશો - વધારે ખચા્તળ સવસતારોમા ં 
£400 અઠવાહડયા દીઠ ની કૅપ સધુી

એસપ્રલ 2011થી.
વત્તમાન દાવાઓ માટે:  આપના દાવાની વરિી બાદ 9 મહહના, 
સિવાય કે આપના ઘરનુ ંકદ બદલાય.

...વધારે ખચા્તળ સમલકત ભાડે લો અને વધારે  
ભાડુ ંચકૂવો (દા.ત. ખચા્તળ સવસતારમા ંખાનગી 
મકાનમાલલક પાિેથી ભાડે લો)

આપ પ્રતયકે સમલકત કદ માટે મહત્તમ સધુી જ હાઉસિગં  
લાભ મેળવશો:

 n 1 બેડરૂમ માટે £250 અઠવાહડયા દીઠ
 n 2 બેડરૂમ માટે £290 અઠવાહડયા દીઠ
 n 3 બેડરૂમ માટે £340 અઠવાહડયા દીઠ
 n  4 બેડરૂમ અથવા 4 બેડરૂમથી વધ ુકોઈપણ સમલકત  
માટે £400 અઠવાહડયા દીઠ

એસપ્રલ 2011થી.
વત્તમાન દાવાઓ માટે:  આપના દાવાની વરિી બાદ 9 મહહના, 
સિવાય કે આપના ઘરનુ ંકદ બદલાય.

...હાલમા ંઆપના હાઉસિંગ લાભની િરપલિ  
રકમ ચકૂવવાપાત્ ભાડાનંી ઉપર રાખો 
(અઠવાહડયા દીઠ મહત્તમ £15) 

આપ આ લબલકુલ મેળવી નહીં શકો, કારણ કે કોઈ િરપલિ  
નહીં હોય

એસપ્રલ 2011થી.
વત્તમાન દાવાઓ માટે:  આપની વાસરષિક િમીક્ા તારીખના ંરોજ, 
અથવા તે પહલેા ંજો આપના ઘરનુ ંકદ બદલાય તો.

...અપગં હો અને કેરર રાતે્ રોકાય તે માટે 
વધારાના રૂમની જરૂર હોય

આ શક્ય બનાવવા માટે વધારાની રૂમ િાથ ેક્યાકં રહવેાના  
ખચ્તન ે(કદના માપદંડ પ્રમાણે) આવરી લેવા માટે આપ  
હાઉસિગં લાભ મેળવી શકશો

એસપ્રલ 2011થી.
નવા કે વત્તમાન દાવાઓ માટે તાતકાલલક અિર િાથ.ે

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

Money Advice Service 
0300 500 5000 
moneyadviceservice.org.uk
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