
യൂക്കൊ പ്രീ അപ്രൂവഡ്് ഭവന വൊയ്പ  ്

 

യൂക്കൊ ഭവന വൊയ്പ പദ്്ധതികു കീഴിലുള്ള വരുമൊന മൊനദണ്ഡമനുസരിച്്ച യയൊഗയത 

/ അർഹത അടിസ്ഥൊനമൊകി ഭവനവൊയ്പയക് ് തതവത്തിൽ അനുമതി 

നൽകിക്കൊണ്്ട ഭവനവൊയ്പ അയപക്ഷകർകുള്ള സൗകരയം അയപക്ഷകൻ ഇതുവക്ര 

വസ്തു  തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടില്ലൊത്തയതൊ /അന്തിമമൊകിയിട്ടില്ലൊത്തയതൊ  യ അവസര 

ത്തിൽ . 

 

യയൊഗ്യത: 

തിരിച്ചടവ് കൊലൊവധി ഉൾക്െക്ട കുറഞ്ഞത് 21 വയസും പരമൊവധി 75 വയസും 

(എല്ലൊ വിഭൊഗത്തിൽക്െടുന വൊയ്പകൊരും) ഉള്ള വയക്തികൾ (എൻ  ർ ഐ, പി ഐ ഒ 

ഉൾക്െക്ട). 

 

വൊയ്പ യുക്െ അളവ ്

നിർമ്മൊണത്തിനും വൊങ്ങലിനുമുള്ള വിസ്ത്തീർണം നിർദ്ദിഷ്ട പരമൊവധി 

പരിധികൾ ഇനിെറയുനവയൊണ്: 

 

സ്ഥൊനം / യേപ്രം നിർമ്മൊണം / വൊങ്ങൽ / 

ഏക്െെുകൽ / വിരുലീേരണം 

എന്നിവയ്കൊയി 

അെേുെരണി / 

നവീേരണം 

എന്നിവയ്കൊയി 

ക്മയ്ടൊ / നഗര / 

അർദ്ധ-നഗര / 

്ഗൊമീണ 

ഉയർന പരിധിയില്ല 15 ലക്ഷം 

 

വൊയ്പ ൊ അവേൊശം 

 

ചുവക്ടയുള്ള എ, ബി എനിവ ്പകൊരം കണകൊകിയ വൊയ്പ തുകയുക്ട കുറഞ്ഞത്: 

ഭവന സവത്തിനക്്റ വിലയിൽ സ്റ്റൊമ്പ ്ഡ്യൂട്ടി, രജിസ്യ്ടഷൻ, മറ്റ് യഡ്ൊകയുക്മയേഷൻ 

ചൊർജുകൾ എനിവ ഉൾക്െടുത്തില്ല, അതിനൊൽ എൽ ടി വി (യലൊൺ ടു വൊലയൂ) 

അനുപൊതം യനർെികക്െടില്ല. എനിരുനൊലും, സ്റ്റൊമ്പ ് ഡ്യൂട്ടി, രജിസ്യ്ടഷൻ, മറ്റ് 

യഡ്ൊകയുക്മയേഷൻ ചൊർജുകൾ എനിവ യ്പൊജക്റ്റ ് ക്ചലവിക്േ ഭൊഗമൊയി 

ഉൾക്െടുത്തൊം, ഇവിക്ട വീട ് / പൊർെിട യൂണിറ്റിക്േ വില എൽ ടി വി അനുപൊതം 

കണകൊകുനതിനൊയി 10.00 ലക്ഷം  രൂപയിൽ  കവിയരുത് 

 



പണയംവച്ച  സ്തികളുക്ട ഇൻഷുറൻസിക്േ ്പീമിയം കൂടൊക്ത / അക്ല്ലകിൽ 

വൊയ്പയുക്ട കൊലൊവധിയുള്ള വൊയ്പകൊരക്േ  യുസ്സ ് യ്പൊജകറ്്റ ് ക്ചലവിക്േ 

ഭൊഗമൊയി പരിഗണികൊം. 

ഫ്ലൊറ്റ ് / വീടിക്േ അറ്റകുറ്റെണി / നവീകരണം / വിപുലീകരണം എനിവയിൽ, 

പദ്ധതികു കീഴിലുള്ള അറ്റകുറ്റെണി / നവീകരണം എനിവയക്ുള്ള പരമൊവധി 

വൊയ്പ തുകയക്് വിയധയമൊയി, വൊയ്പയുക്ട തുക കണകൊകിയ ക്ചലവിയനകൊൾ 

മുകളിൽ കവിയരുത്. 

 

നിലവിലുള്ള ക്മൊത്തം കിഴിവുകളും നിർദ്ദിഷ്ട വൊയ്പയുക്ട ഇഎംഐയും ക്മൊത്ത 

്പതിമൊസ വരുമൊനവുമൊയി (ജി എ ംഐ) ബന്ധിെികും, കൂടൊക്ത കടം 

വൊങ്ങുനവരുക്ട (ങ്ങളുക്ട) ജി എ ംഐ കവിയരുത്: 

 

എ)  ഉയദ്ദശയത്തിന്ക്റ / ക്ചലവിക്േ  അടിസ്ഥൊനത്തിൽ: 

1. 90% (30 ലക്ഷം രൂപ വക്ര വൊയ്പ), 

2. 80% (30 ലക്ഷം മുതൽ 75 ലക്ഷം രൂപ വക്ര മുകളിലുള്ള വൊയ്പ) അക്ല്ലകിൽ 

3. നിർമ്മൊണക്ച്ചലവിക്േ  (75 ലക്ഷം രൂപയക് ്മുകളിലുള്ള വൊയ്പ) അക്ല്ലകിൽ കരൊർ 

്പകൊരം വിൽെനയക്ുള്ള വീടിക്േ/ ഫ്ലൊറ്റിക്േ വൊങ്ങൽ വിലയുക്ട 75 % 

 

ബി). ഇഎംഐ / ്പതിമൊസ വരുമൊനത്തിനക്്റ അടിസ്ഥൊനത്തിൽ: 

 

I. ഇന്തയൻ നിവൊസികൾകൊയി: 

1. ജി എ ംഐ 50,000 / - വക്ര - ജി എ ംഐയുക്ട 60% 

2. ജി എ ംഐ 50,000 രൂപ മുതൽ 1,00,000 രൂപ വക്ര - ജി എ ംഐയുക്ട 70% (കുറഞ്ഞ 

്പതിമൊസ യടക ്യഹൊം യപയ് ക ്20,000 / - രൂപയക്് വിയധയമൊയി) 

3. 1,00,000 / -ക ്മുകളിൽ  ജി എ ംഐക് - ജി എ ംഐയുക്ട 75 % (മിനിമം ്പതിമൊസ 

യടക ്യഹൊം യപയ് ക ്30,000 രൂപ / - വിയധയമൊയി) 

 

II. എൻ  ർ ഐയക്ും പി ഐ ഒയക്ും: 

 

വരുമൊന സ്ലൊബ ്
നിർദ്ദിഷ്ട ഇഎംഐ ഉൾക്രക്െ 

അനുവദനീയമൊയ ആക്േ േിഴിവുേൾ 

ജി എ ംഐയുക്ട 1,50,000 / - രൂപ 

വക്ര 
ജി എ ംഐ യുക്ട 50%  

1,50,000 / - രൂപയക് ്മുകളിലുള്ള ജി എ ംഐ യുക്ട 60% 



ജി എ ംഐയക് ് 

 

 

 

രലിശ നിരക് 

സിബിൽ  സ് യേൊർ   

(5 യേൊെി രൂര വക്ര) 

യൂക്കൊ  യലൊട്്ട 

സ്ക്പ്രഡ ്
ഫലപ്രദമൊയ നിരക് 

775 & മുകളിൽ  - 
യൂക്കൊ യലൊട്്ട നിരക് @ 

6.90% 

750 മുകളിൽ   0.25% 
യൂക്കൊ യലൊട്്ട നിരക് + 

0.25% 

750 വക്ര 0.35% 
യൂക്കൊ യലൊട്്ട നിരക് + 

0.35% 

 

മുന്  േൂട്ടി-അംഗ്ീേൊര അനുമതി േത്തിക്െ സൊധുത: 

 

 മുൻകൂട്ടി അംഗീകൊരം ലഭിച്ച അനുമതി കത്തിക്േ തീയതി മുതൽ 4 മൊസം 

വക്ര. അതിനു യശഷം, സമയം / സൊധുത നീട്ടുനതിനുള്ള അഭയർത്ഥന 

പരിഗണികില്ല. 

 

യപ്രൊസസ്ിംഗ് ്ഫീസും മെ് നിരകുേളും: 

 

1. മുൻകൂട്ടി അംഗീകരിച്ച വൊയ്പ തുകയുക്ട 0.25% കുറഞ്ഞത് Rs. 1,000 / -, 

പരമൊവധി Rs. 10,000 / - രൂപ ്പീ-അംഗീകൊര ഓഫർ ക്ലറ്റർ നൽകുയമ്പൊൾ 

യശഖരികും. 

 

2. ഈ യ്പൊസസ്സിംഗ് തുക തിരിക്ക ലഭികൊത്തതൊണ,് ഇത് യഥൊർത്ഥ അനുമതിയുക്ട 

തീയതിയിക്ല നിലവിലുള്ള നിബന്ധനകളും വയവസ്ഥകളും അടിസ്ഥൊനമൊകി 

്കമീകരികും. 


