(नोटराईझ)
१. प्रतितिज्ञा लेख िलहू न देणार :- -------------------------------धंदा / व्यवसाय / मजुरी.
राहणार
तिालुका

/ िजल्हा पुणे.

२. प्रतितिज्ञालेख िलहू न घेणार :- मा. महानगर आयुक्त तिथा मुख्य कायर कारी अधिधकारी, पीएमआरडीए.
"सवार्वांसाठी घरे २०२२" संकल्पनेवर आधािरति प्रतधानमंत्री आवास योजना अधंतिगर ति घरकुल योजनेचा लाभ
िमळणेकिरतिा िलहू न देतिो की,
१. मी याआगोदर शासनाच्या कोणत्याही घरकुल योजनेचा लाभ घेतिलेला नाही.
२. महाराषर शासन गृहिनमारण िवभाग शासन िनणर य क. प्रतआयो. २०१५/प्रत. क.११०/गृिनधो-२(सेल) िदनांक ९ िडसेम्बर
२०१५ अधनुज्ञेय ३० चौ. मी. (३२३ चौ फूट) पयर्वांति चटई क्षेत्रफळाची सिदनका मी स्वतिः खाजगी/शासकीय िवकासकाकडू न
करून घेण्यास तियार आहे . अधथवा माझ्याकडे स्वतिःचे मालकीचे क्षेत्रफळाचे भूखड
ं /प्लॉट आहे आिण या प्लॉटवर मी ३० चौ.
मी. (३२३ चौ फूट) चे स्वतिः घर बांधणार आहे.
३. भारतिाच्या कोणत्याही भागाति माझ्या कुटू ंबातिील (कुटु ंब म्हणजे पतिी-पत्नी, स्वावलंबी मुले-मुली व अधवलंिबति व्यक्ती)
कोणत्याही व्यक्तीच्या नावे मालकीचे पक्के घर नाही. भारतिाच्या कोणत्याही क्षेत्राति माझ्या कुटू ंबातिील कोणत्याही सदस्याच्या
नावे पक्के घर/सदिनका उघडकीस आल्यास शासनाची फसवणूक केल्याबद्दल माझ्या िवरुद्ध भा. दं. िव. प्रतमाणे फ़ौजदारी
गुन्हा दाखल करण्याति येईल व योजनेमध्ये बांधकाम करण्याति आलेले शासनाचे पक्के घर/सदिनका शासनातिफे तिाब्याति
घेतिल्या जाईल याची मला जाणीव आहे.

४. घरकुलाचा लाभ िमळाल्यानंतिर मी घर कोणत्याही व्यक्तीला कधीच िवकणार नाही व भाड्याने सुद्धा देणार नाही.
५. घरकुल बांधकाम करीतिा प्रताप्त झालेल्या शासकीय अधनुदानामधून मी घरकुलाचे बांधकाम करणार यािशवाय इतिर कोणत्याही
कामावर खचर करणार नाही, तिसे केल्यास/आढळल्यास मी शासकीय िनयमानुसार फौजदारी गुन्हयास स्वतिः मी जबाबदार
रािहल.
६. मी सादर कलेली मािहतिी खोटी आढळल्यास, घरकुल योजनेचा लाभ िमळणेकिरतिा अधपात्र ठरिवण्याति येईल याची मला
जाणीव आहे.
७. माझ्या स्वतिःच्या भुखड
ं ावर जर घर मंजुर झाले तिर मला अधनुदान प्रताप्त झाल्यानंतिर मी संपूणर घरकुलाचे बांधकाम टप्याटप्याणे पूणर करून देईल व तिसे न केल्यास संपूणर अधनुदान परति करेल.
८. संपूणर कामाचे लोखंड संकल्पना(RCC, Planning, Estimation) जसे िसमेट, रेतिी, िगट्टी, लोखंड नॅशनल िबल्डींग
कोड चे िनयमावली नुसार मान्यतिा प्रताप्त खाजगी अधिभयंतिाचे मागर दशर नाखाली सक्षम प्रतािधकरण बांधकाम परवानगी प्रतमाणे
नकाशातिील क्षेत्रफळाप्रतमाणे बांधकाम पुणर करेल तिसेच सदर घरकुलाची पुढील देखभाल व दरुस्तिी मी माझ्या स्वखचारने करवुन
घेईल.
९. सदरहु घराचे बांधकाम किरति अधसतिांना सांडपाण्याची व पावसाचे पाण्याची व्यवस्था मी करवुन घेईल.
१०. मी घराचे बांधकाम करण्याचे कालावधीति माझी राहण्याची स्वतिंत्र पयारयी व्यवस्था करवुन घेईल. तिसेच बांधकाम करतिे
वेळी काही अधपघाति झाल्यास त्यास मी सवर स्वी जबाबदार रािहल.
११. आिथर क दृष्ट्या दबु र ल (EWS) गटाच्या योजने अधंतिगर ति घर पूणर झाल्यावर योजनेच्या नावासिहति नामफलक
घरकुला/घराचे दशर नीय भागाति स्वखचारने मी स्वतिः लावुन घेईल.
१२. मी सदर घरकुल योजनेनुसार कजर घेवुन बांधल्यास बँकेति संपुणर कजर भरण्यास मी स्वतिः जबाबदार रािहल.
१३. मला सदर घरकुल आिथर क दृष्ट्या दबु र ल घटकातिील लाभाथी म्हणून व रु. ३. ०० लक्ष पयर्वांति आिथर क मयारदा अधसलेल्या
उत्पन्नाचा दाखला मी स्वतिः प्रतमाणीति केलेला आहे. सदर उत्पन्नाचा दाखला खोटा आढळल्यास संपूणर अधनुदान परति करेल.
१४. अधल्प उत्पन्न गटातिील (LIG) लाभारथी अधसून प्रतितिवषर माझे उत्पन्न रु. ३. ०० लक्ष तिे रु. ६. ०० लक्ष. पयर्वांति सादर
केलेले अधसून त्याबाबतिचा उत्पन्नाचा दाखला खोटा आढळल्यास संपूणर अधनुदान केद्रीय मान्यतिा व सिनयंत्रण सिमतिीला परति
करेल.

िदनांक :िठकाण :- गाव
तिालुका
िजल्हा पुणे

सही प्रतितिज्ञाथीची

मी वर नमूद कलेली मािहतिी ही खरी आहे. तिी खोटी आढळल्यास त्यास मी भा. दं. िव. नुसार िशक्षेस पात्र राहील.
िदनांक :िठकाण :- गाव
तिालुका
िजल्हा पुणे

सही प्रतितिज्ञाथीची

