पुणे महानगर प्रदेश िविकास प्रािधिकरण (पीएमआरडीए)
प्रधिानमंत्री आविास योजना (अंतर्गर तर् नोंदणी अजर )
महत्विाच्या सूच ना
अजर सादर करतर्ाना खालील दक्षतर्ा घे णे आविश्यक आहे .
१) कुटु ंब म्हणजे पतर्ी-पत्नी वि अविलंिबतर् मुले-मुली (अिविविािहतर्).
२) कुटु ंबाच्या िकंविा कुटु ंबातर्ील सदस्यांच्या नाविाविर भारतर्ातर् कुठे ही पक्के घर नसाविे परंतर्ु स्विाविलंबी मुले-मुली (अिविविािहतर्) अजर करू शकतर्ातर्.
३) कुटु ंबाने िकंविा कुटु ंबातर्ील कोणत्याही व्यक्तीने या अगोदर कुठल्याही घरकुल योजनेचा लाभ घेतर्लेला नसाविा.
४) घरकुल बांधिकामासाठी शासकीय खरेदी अंशदान व्यितर्िरक्त उर्विर िरतर् रकमेची सोय इच्छुक कुटु ंबाला स्वितर्ः कराविी लागेल.
५) अजर दाराच्या नाविाचे बँकेतर् खातर्े असणे आविश्यक आहे वि अजर सादर करतर्ाना बँकेचे IFSC कोड असलेले पासबुकची झेरॉक्स प्रतर् आविश्यक आहे.
६) ऑनलाईन अजर सादर करण्यासाठी सविर कागदपत्रे िवििहतर् नमुन्यातर् वि िदलेल्या अनुक्रमातर्च आविश्यक आहे.
७) सविर कागदपत्रे िडिजटली स्कॅन करून साठिविण्यातर् येणार आहे त्यासाठी सविर कागदपत्राची झेरॉक्स स्विप्रमानीतर् (Self Attested) वि त्याविरील मजकूर व्यविित स्थितर्
िदसेल असे द्याविे.
८) सविर प्रितर्ज्ञापत्र वि अजारसोबतर् सादर करावियाचे इतर्र नमुने स्विप्रमानीतर्च (Self Attested) द्याविे. याकिरतर्ा तर्हसील कायारलय वि इतर्र िठकाणाविरून प्रमािणतर्
करण्याची आविश्यकतर्ा नाही.
९) पुणे महानगर प्रदेश िविकास प्रािधिकरण(पीएमआरडीए) मध्ये ऑनलाईन घरकुल योजने साठी अजर सादर केल्यानंतर्र अजर ऑनलाईन प्रिक्रयेकिरतर्ा प्राप्त झाल्याची
पोचपावितर्ी िमळे ल. या पावितर्ीविर आपण सादर केलेल्या अजारचा ऑनलाईन अजर क्रमांक नमूद असेल भिविष्यातर्ील संदभारसाठी ऑनलाईन अजर क्रमांकाची नोंद ठे विाविी. तर्सेच
अजारसोबतर् सादर केलेला मोबाईल क्रमांक (दूरध्विनी) व्यविस्तर्ीतर् असल्याची खात्री करून घ्याविी.

आविश्यक कागदपत्रे :
कागदपत्रांच ा अनुक्र म
A) उर्त्पन्नाचा दाखला (स्वितर्ः प्रमािणतर् केलेले).
B) अजारसोबतर् सादरकरावियाचे प्रितर्ज्ञापत्र. अजर करतर्ेविेळी प्रितर्ज्ञापत्र साध्या कागदाविर द्याविे लागेल पण लाभ िमळतर्ेविेळी ₹ १०० च्या मुदांकाविर प्रितर्ज्ञापत्र देणे आविश्यक
असेल.
C) आधिार काडर
D) अजर दाराच्या नाविाचे बँकेचे पासबुकची झेरॉक्स प्रतर् (IFSC कोड असलेला).
गरज भासल्यास लागणारे कागदपत्रे :
E) PAN काडर
F) BPL प्रमाणपत्र (BPL असल्यास)
G) जातर्ीचा दाखला (SDO/तर्हसीलदार)
H) जातर् पडतर्ाळणीचे प्रमाणपत्र
I) राशन काडर
J) िविधिविा असल्याचे पुराविे (िविधिविा असल्यास)
K) घटस्फोिटतर्/पािरतर्कत्या असल्याचे पुराविे (घटस्फोिटतर्/पािरतर्कत्या असल्यास)
L) अपंगत्विाचे प्रमाणपत्र (अपंग असल्यास)
M) TAX पावितर्ी
N) इतर्र (िविद्युतर् देयक, पाणीपुरविठा िबल, टेलीफोन िबल, इत्यादी)
पुणे महानगर प्रदेश िविकास प्रािधिकरण(पीएमआरडीए) अंतर्गर तर् राबिविण्यातर् येणारी घरकुल योजना मधिील सविर प्रिक्रया ही ऑनलाईन वि िडिजटल पद्धतर्ीने होतर्
असल्यामुळे सविर प्रिक्रया अत्यंतर् पारदशर क राहणार आहे. ऑनलाईन वि िडिजटल पद्धतर्ीने होतर् असलेल्या या योजनेचा कोणीही गैरफायदा घेऊ शकणार नाही वि वििशला पण
लाविू शकणार नाही यामुळे योग्य लाभात्यारलाच योजनेचा लाभ देण्यासाठी मदतर् होईल.
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पुणे महानगर प्रदेश िविकास प्रािधिकरण (पीएमआरडीए)
प्रधिानमंत्री आविास योजना (अंतर्गर तर् नोंदणी अजर )
लाभाथिीची आविश्यक मािहतर्ी *
सविर मािहतर्ी भरणे आविश्यक
पासपोटर फोटो

प्रथिम नावि

मधिले नावि

आडनावि

१. घरातर्ल्या मुख् य सदस्याचे नावि (आधिार काडर प्रमाणे )

Name of Applicant in English (As per Aadhaar Card)
२. िलं ग

- पुरुष

३. अजर दाराचा प्रकार

- सामान्य

- अपंग

- अंधि

- अंशतर्: अंधि

अपंग असल्यास प्रकार

- अित स्थििविकलांग

- स्त्री

- इतर्र

- िविधिविा

- घटस्फोिटतर्/पािरतर्कत्या
- कणर बिधिर

- मितर्मंद

इतर्र -

४. वििडलांचे नावि / पतर्ीचे नावि
५. जन्म तर्ारीख

/

६. विय

/

(DD/MM/YYYY)(उर्दा.17/10/1961)
विषर

७. विै वि ािहक ित स्थितर्ी

- िविविािहतर्

- अिविविािहतर्

- इतर्र

- भाड्याचे

- अन्य

८. सध्याचा पत्ता आिण सं प कर तर्पशील
अ.

घर / फ्लॅट / दार क्र.

ब.

रस्त्याचे नावि / पत्ता

क.

विाडर क्र. आिण क्षेत्र

ड.

शहर

ई.

दूरध्विनी क्र. (Mobile No.)

फ.

िपनकोड (PIN Code)

९. कायमचा पत्ता
अ.

घर / फ्लॅट / दार क्र.

ब.

रस्त्याचे नावि / पत्ता

क.

शहर / गावि

ड.

िजल्हा, राज्य

- विरील प्रमाणे

१०. िविद्यमान(सध्याचा ) घर मालकी तर्पशील

- स्वितर्:चे

११. सांड पाण्याची व्यविस्थिा

- नाही

- सक्षम प्रािधिकरण गटार

- नाली

- इतर्र

१२. छप्पर प्रकाराविर आधिािरतर् सध्याचा घर प्रकार
- पक्का (सीसी आिण स्टोन स्लॅब)

- िनम्म-पक्का (तर्ुराट्या / स्टील पत्रक / टाइल्ड)

- कच्चा (गवितर् / छप्पर, तर्ाडपत्री, लाकडी)

१३. स्वियं प ाकघर विगळू न घरातर्ील खोल्या सं ख् या
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१४. ओळखपत्र मािहतर्ी
अ.

आधिार काडर क्र.

ब.

पॅन काडर

क.

मतर्दार ओळखपत्र क्र.

ड.

इतर्र ओळखपत्र नावि
इतर्र ओळखपत्र क्र.

१५. धिमर

१६. जातर्

- िहंद ू

- मुित स्लम

- जैन

- पारसी

- िख्रिस्तर्ी

- बौद्ध

- शीख

- इतर्र(स्पष्ट करा)

- सामान्य

- अनुसूिचतर् जातर्ी

- अनुसूिचतर् जमातर्ी

- इतर्र मागासविगीय

१७. बँ क तर्पशील
अ. बँक खातर्े क्रमांक
ब. बँक वि शाखा नावि
क. IFSC
ड. MICR
१८. िकतर्ी विषारप ासून या शहर / गाविातर् राहतर् आहातर्

- ० तर्े १ विषर

- १ तर्े ३ विषर

- ३ तर्े ५ विषर

- ५ पेक्षा ज्यास्तर् विषर

- ०१/०१/२००० पूविीपासून

१९. िविद्यमान(सध्याचा ) घराचा आकार घटक (चटई क्षे त्र चौरस फू ट मध्ये )
२०. कु टु ं ब ाच्या मालकीचे घर िकं विा िनविासी जमीन भारतर्ातर् कु ठे ही आहे का?

- होय

- नाही

अ. हो असल्यास, जिमनीची िविस्तर्ािरतर् स्विरुपातर् मािहतर्ी चौ. फुट (Sq.Ft.) मध्ये.
ब. खुल्या भूखंडाचे क्षेत्रफळ (चौ. फुट)
२१. रोजगार ित स्तर्थिी

- स्वितर्ःचा व्यविसाय

- पगारदार

- कामगार

इतर्र २२. घरातर्ील एकित्रतर् विािषर क उर्त्पन्न (रु.)
२३. कु टु ं ब ाकडे BPL काडर आहे काय

- होय

- नाही

- होय

- नाही

हो असल्यास, BPL काडर क्र.
२४. कु टु ं ब ाचा खु ल ा भूखं ड आहे काय?
हो असल्यास, खुल्या भूखंडाचे क्षेत्रफळ (चौ. फुट)

२५. लाभाथिी पसं तर् ीचे प्रधिानमं त्र ी आविास योजने अं तर् गर तर् प्राधिान्यकृ तर् घटक िनविडा
- घटक क्र. २ क्रेिडट िलंक अनुदान (कजर संलग्न व्याज अनुदानाच्या माध्यमातर्ून)
- घटक क्र. ३ भागीदारी मध्ये परविडणारे गृहिनमारण (खासगी िकंविा शासकीय िविकासकाकडू न)
- घटक क्र. ४ स्वितर्:चे बांधिकाम (विैयिक्तक स्विरूपातर्ील घरकुल स्विमालकीच्या जागेविर बांधिण्यास अनुदान)(स्विमालकीची जागा असणे बंधिनकारक)
२६. सदिनके साठी पसं तर् ीचे स्थिान
(फक्त घटक क्र. ३ साठी)
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२७. कु टु ं ब ातर्ील सदस्यांच ी मािहतर्ी (आधिार काडर आविश्यक)
कुटु ंबप्रमुखाशी संबंधि
नावि

नातर्े

िलंग

ओळखपत्र

विय

विैविािहक ित स्थितर्ी

आधिार

िनविडणूक ओळखपत्र

PAN काडर

२८. जोडले ल ी कागदपत्रे
आविश्यक (Essential):
- उर्त्पन्नाचा दाखला (स्वितर्ः प्रमािणतर् केलेले)

- बँकेचे पासबुक झेरॉक्स प्रतर् (IFSC कोड असलेले)

- प्रितर्ज्ञा लेख कोऱ्या कागदाविर (नमुन्याप्रमाणे)

- आधिार काडर

पयारयी (As applicable):
- BPL प्रमाणपत्र

- जातर्ीचा दाखला(SDO/तर्हसीलदार)

- जातर् पडतर्ाळणीचे प्रमाणपत्र

- राशन काडर

- िविधिविा असल्याचे पुराविे

- TAX पावितर्ी

- घटस्फोिटतर्/पािरतर्कत्या असल्याचे पुराविे

- अपंगत्विाचे प्रमाणपत्र

- िसटी सविेचे िमळकतर् प्रमाणपत्र

- भाडेकरू पावितर्ी

- PAN काडर

इतर्र -

कंु टू ब प्रमुख ाच्या स्विाक्षरी िकं विा अं ग ठ्याचा ठसा
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(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

पुणे महानगर प्रदेश िविकास प्रािधिकरण (पीएमआरडीए)
प्रधिानमंत्री आविास योजना

विािषर क उत्पन्नाबाबतचे स्विप्रमाण पत्र

मी,

स्विप्रमािणत करतो / करते की माझ्या

कटु ंबामध्ये एकुण

सदस्य आहेत . मी वि माझ्या कटु ंबातील सविर

सदस्याचे िमळू न एकित्रत विािषर क उत्पन्न रुपये (अक्षरी)
रुपये (अंकात)

इतके आहे.

सदर मािहती खोटी िनघाल्यास माझ्याविर कायद्याप्रमाणे कायर विाही करण्यात येईल याची मला जाणीवि आहे वि त्यासाठी सविर स्विी
जबाबदार मी राहील.

िदनांक :-

आधिार क. :-

िठकाण :-

अजर दाराची सही :-

साक्षीदार १ :
नावि :पत्ता :आधिार क. :मतदार काडर क. :-

सही :-

साक्षीदार २ :
नावि :पत्ता :आधिार क. :मतदार काडर क. :-

आविास वि शहरी कायर मं त्र ालय

सही :-

https://www.pmrdapmay.com

