पधान मंती आवास योजना

अमरावती महानगर पािलिका, अमरावती
लिाभाथीची आवश्यक मािहती *

पासपोटर फोटो

१. घरातल्या मुख् य सदस्याचे नाव
२. िलिं ग

- पुरुष

३. अजर दाराचा पकार

- सामान्य

- अपंग

- स्त्री

- इतर

- िवधवा

- घटस्फोिटत/पािरतकत्या

४. विडिलिांचे नाव
५. सध्याचा पत्ता आिणि सं प कर तपशीलि
अ.

घर / फ्लिॅट / दार क.

ब.

रस्त्याचे नाव / पत्ता

क.

वाडिर क.

डि.

शहर

ई.

दूरध्वनी क. (Mobile No.)

६. कायमचा पत्ता
अ.

घर / फ्लिॅट / दार क.

ब.

रस्त्याचे नाव / पत्ता

क.

शहर / गाव

डि.

िजल्हा, राज्य

- स्वत:चे

७. िवद्यमान घर मालिकी तपशीलि

- भाड्याचे

- अन्य

८. छप्पर पकारावर आधािरत घर पकार
- पक्का (सीसी आिणि स्टोन स्लिॅब)

- िनम्म-पक्का (तुराट्या / स्टीलि पतक / टाइल्डि)

- कच्चा (गवत / छप्पर, ताडिपती, लिाकडिी)

९. स्वयं प ाकघर वगळू न घरातीलि खोल्या सं ख् या
१०. आधार काडिर क.
११. कु टु ं ब ातीलि सदस्यांच ी सं ख् या आिणि वय
कुटु ंबपमुखाशी संबंध
नाव

िलिंग
नाते
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१२. धमर

१३. जात

- िहंद ू

- मुिम स्लिम

- जैन

- पारसी

- िख्रिस्ती

- बौद्ध

- शीख

- इतर(स्पष्ट करा)

- सामान्य

- अनुसूिचत जाती

- अनुसूिचत जमाती

- इतर मागासवगीय

१४. बँ क तपशीलि
अ. बँक खाते कमांक
ब.

बँक व शाखा नाव

क. IFSC
डि.

MICR

१५. िकती वषारप ासून या शहर / गावात राहत आहात

- ० ते १ वषर

- १ ते ३ वषर

- ३ ते ५ वषर

- ५ पेक्षा ज्यास्त वषर

१६. िवद्यमान घराचा आकार घटक (चटई क्षे त चौरस फू ट मध्ये )
१७. कु टु ं ब ाच्या मालिकीचे घर िकं वा िनवासी जमीन भारतात
कु ठे ही आहे का? (होय/नाही)
अ. हो असल्यास, जागेचा तपशीलि द्या.
ब.

जिमनीची िवस्तािरत स्वरुपात मािहती चौ. फुट(Sq.Ft.) मध्ये.

क. खुल्या भूखंडिाचे क्षेतफळ (चौ. फुट)
१८. रोजगार िम स्तथी

- स्वतःचा व्यवसाय

- पगारदार

- कामगार

इतर १९. घरातीलि एकितत वािषर क उत्पन्न (रु.)
२०. कु टु ं ब ाकडिे BPL काडिर आहे काय(होय/नाही)
अ. हो असल्यास, BPL काडिर क.
२१. कु टु ं ब गृह िनमारणि गरज

- नवीन घर

- सुधारणिा

२२. कु टु ं ब ाचा खु लि ा भूखं डि आहे काय?

- होय

- नाही

२३. सुध ारणिा करायची असल्यास कृ पया हव्या असलिे ल् या
सुध ारणिा िनदे ि शत करा.
[एक खोलिी/स्वयंपाकघर/स्नानगृह/शौचालिय िकंवा या सगळ्यांच संयोजन]
२४. लिाभाथी पसं त ीचे HFA अं त गर त िमशन पाधान्यकृ त घटक िनवडिा
- झोपडिपट्टी पुनवर सन (घटक क. १)
- केिडिट िलिंक अनुदान (घटक क. २)
- खाजगी भागीदारी मध्ये परवडिणिारे गृहिनमारणि (Flat System)
(घटक क. ३)
- स्वत:चे बांधकाम (घटक क. ४)
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२५. जोडिलिे लि ी कागदपते
आवश्यक (Essential):
- उत्पन्नाचा दाखलिा (स्वतः पमािणित केलिेलिे)

- पितज्ञा लिेख कोऱ्या कागदावर (नमुन्यापमाणिे)

- आधार काडिर

- बँकेचे पासबुक झेरॉक्स पत (IFSC कोडि असलिेलिा)

- मतदार ओळखपत

पयारयी (Optional):
- BPL पमाणिपत

- जातीचा दाखलिा (SDO/तहसीलिदार)

- जात पडिताळणिीचे पमाणिपत

- PAN काडिर

- राशन काडिर

- िवधवा असल्याचे पुरावे

- TAX पावती

- घटस्फोिटत/पािरतकत्या असल्याचे पुरावे

- अपंगत्वाचे पमाणिपत

- भूखंडिाचा ६/२ दाखलिा

- िसटी सवेचे िमळकत पमाणिपत

इतर -

कंु टू ब पमुख ाच्या अं ग ठ्याचा ठसा िकं वा स्वाक्षरी

िटप:अ) सवार्वांस ाठी घरे अं त गर त घटकांब द्दलि मािहती .
घटक क. १) झोपडिपट्टी राहवासी असल्यास झोपडिपट्टी पुनवर सन अंतगर त.
घटक क. २) केिडिट िलिंक अनुदान(Loan) ० ते ३ लिक्ष िकंवा ३ ते ६ लिक्ष ह्या दोन गटात वािषर क उत्पन्न असणिाऱ्यांसाठी.
घटक क. ३) गृहहीन(Home Less) अथवा भाडिेकरु ज्यांचा खु लि ा भूखं डि नाही व वािषर क उत्पन्न ० ते ३ लिक्ष आहे(Flat System अंतगर त).
घटक क. ४) गृहहीन असून स्वतःचा राहण्यास योग्य खु लि ा भूखं डि आहे आिणि वािषर क उत्पन्न ० ते ३ लिक्ष आहे.

ब) महत्वाच्या सूच ना
१) अजर दाराने वरीलि अजर भरून लिागणिारी संबंिधत कागदपते अजारस जोडिावी.
२) अजारसोबत सादरकरावयाचे पितज्ञापत (Affidavit) हे रु. १००(शंभर) च्या मुद्रांकावर असणिे अपेिक्षत आहे, रु. १०० चा मुद्र ांक उपलिब्ध
नसल्यास कोऱ्याकागदावर सुद्ध ा चालिे लि व त्यासाठी लिागणिारा नमुना संकेतस्थळावर उपलिब्ध आहे लिाभ िमळतेवेळी रु. १०० च्या मुद्रांकावर पितज्ञापत
देणिे आवश्यक राहीलि.
३) स्वसाक्षांिकत केलिेलिे उत्पन्नाचे पमाणिपत िदलिेल्या नमुन्यात आिणि कोऱ्या कागदावर असणिे आवश्यक आहे , त्यासाठी लिागणिारा नमुना संकेतस्थळावर
उपलिब्ध आहे.
४) सदर अजर भरल्यावर तो अजर संबंिधत कागदपतांसह फक्त Online स्वीकारल्या जाईलि.
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