प्रधानमंत्री आवास योजना
पण
ु े महानगर प्रदे श ववकास प्राधधकरण, पण
ु े

नाव: ______________________________________
अर्ज क्र.____________________________________
आधार क्र.:__________________________________
गाव:_______________ तालुका: _________________

योजने ब दल थोड यात मा हती
क

शासनाने जाह र केले या “सवासाठ

घरे २०२२” या संक पनेवर आधा रत

धानमं ी

आवास योजने या मागदशक सूचनांम ये खाल ल चार घटक समा व ट आहे त.
अ) घटक

मांक एक:- ज मनीचा साधनसंप ी

हणन
ू वापर क न

यावर ल झोपडप

“आहे तेथच
े पुन वकास करणे” :- या घटकांम ये ज मनीचा वापर साधनसंप ी
झोप यांचा वकास करणे अपे

त आहे . घटक

मांक १ साठ क

ह सा अनु ेय राहणार नाह . या योजनेखाल क
शासनाचे अनुदान
ब) घटक

हणून

पये १ ल

यांचा

हणून क न

कवा रा य शासनाचा

शासना या अनुदाना

य त र त रा य

त घरकुल इतके अनुदान अनु ेय राह ल.

मांक २ :- कज संल न

याज अनुदाना या मा यमातून आ थक

या दब
ु ल

आ ण अ प उ प न घटकांसाठ परवडणा या घरांची न मती करणे. ह योजना रा यातील सव
नागर

े ात राब व यात येईल :- सदर घटकांतगत आ थक

या दब
ु ल आण अ प उ प न

गटातील लाभा याना कज संल न

याज अनुदान योजना घरकुला या

संपादनाक रता असन
ू याम ये कमी

याज दरावर १५ वषाक रता व व

न मतीक रता व

त बँका /गह
ृ नमाण

व ीय व इतर सं था उपल ध कर यात येईल. याजा या अनुदानाचा दर

पये ६ ल

६.५०% इतका राहणार असन
ू १५ वषाचा कालावधी ल ात घेऊन सदर
स याची कंमत (net present value) संबं धत बँकांकडे क
कर यात येणार असून याची कमाल मयादा
क) घटक
आ थक

मांक ३

. ६ ल

याज अनुदानाची

शासक य यं णांमाफत थेट जमा

इतक राह ल.

:- भागीदार त वावर परवडणा या घरांची न मती :- सदर घटकाअंतगत

या दब
ु ल घटकातील

य तींक रता शासक य यं णा व खाजगी सं थांशी भागीदार

क न घरकुलां या न मतीचे उ द ट आहे . अशा
ल

पयत

क पांक रता क

शासनाकडून

पये १.५०

त घरकुल इतके अनुदान उपल ध क न दे यात येणार आहे . या घटकाखाल ३०

चौ.मी. चटई
ड) घटक

े ापयतची घरकुले अनु ेय आहे त.
मांक ४ :- आ थक

या दब
ु ल घटकातील लाभा याना

घरकुल बांध यास अनुदान :- आ थक

या दब
ु ल गटातील पा

यि तगत

कुटुंबांना

यां या

व पात
वतः या

मालक या जागेवर नवीन घरकुल बांध यास अथवा राह या घराची वाढ कर यास क
शासनाकडून

पये १.५० ल

समावेश सवासाठ
शासनाचे अनुदान

पयत अनुदान उपल ध कर यात येईल.परं तु अ या लाभा याचा

घरे कृती आराख यात असणे आव यक आहे .या घटकाखाल
. १ ल

पयत राह ल.

या य

Am{W©H$ ÑîQ>çm Xþ~©b KQ>H$mVrb bm^mÏ¶mªZm KaHw$b ~m§YÊ¶mg AZwXmZ

à{VkmnÌ
1.à{Vkm boI {bhÿZ XoUma.............................
ZmoH$ar/ì¶dgm¶/‘Owar
amhUma VmbwH$m
{O.nwUo
2. àVrkmboI {bhÿZ KoUma :- ‘m.A{V[aº$ Am¶wº$ VWm A{V[aº$ ‘w»¶ H$m¶©H$mar A[YH$mar,nwUo ‘hmZJa àXoe
{dH$mg àm{YH$aU ,nwUo.
gdm©gmR>r Kao 2022 g§H$ënZoda AmYm[aV àYmZ‘§Ìr Amdmg ¶moOZm A§VJ©V KaHw$b ¶moOZoMm bm^ {‘iUo
H$[aVm {bhÿZ XoVmo {H$,
1. ‘r ¶m AJmoXa emgZmÀ¶m H$moUË¶mhr KaHw$b ¶moOZoMm bm^ KoVbobm Zmhr.
2.‘hmamï´> emgZ J¥h{Z‘m©U {d^mJ H$.àAm¶mo.2015/à.H«$.110/J¥ZrYr.2(gob)[XZm§H$ 9 {S>g|~a 2015
AYZwko¶ 30 Mm¡.‘r.(323 Mm¡.’w$Q>) n¶ªV MQ>B© joÌ’$imMr gX{ZH$m ‘r ñdV:ImOJr/‘mÝ¶Vmàmá/H§$ÌmQ>Xma
‘m’©$V ~m§YyZ KoÊ¶mg V¶ma Amho.
3. ^maVmÀ¶m H$moUË¶mhr ^mJmV ‘mÂ¶m Hw$Qw>§~mVrb (Hw$Qw>§~mÀ¶m ì¶m»¶o‘Ü¶o nVr,nËZr,A{ddm{hV ‘wbo Am{U
A{ddm{hV ‘wbr.¶mMm g‘mdoe Agob ‘mÌ, H$‘mdVm gXñ¶ Vmo {ddm{hV Agmo qH$dm Zgmo ñdV§Ì KaHw$b
{‘iÊ¶mg nmÌ Agob VgoM {d{dm{hV OmoS>no EH$mÀ¶m Zmdmda qH$¶m g§¶wº$nUo ñdV§Í¶ KaHw$b {‘iÊ¶mg nmÌ
Agob.) H$moUË¶mhr ì¶º$sÀ¶m Zmdo ‘mbH$sMo n¸o$ Ka Zmhr .^maVmÀ¶m H$moUË¶mhr joÌmV ‘mÂ¶m Hw$Qw>§~mVrb
H$moUË¶mhr gXñ¶mÀ¶m Zmdo n¸o$ Ka/gX{ZH$m CKS>H$sg Amë¶mg emgZmMr ’$gdUyH$ Ho$ë¶m~Ôb ‘mÂ¶m
{dê$ÜX ^m.X.{d à‘mUo ’$m¡OXmar JwÝhm XmIb H$aÊ¶mV ¶oB©b d ¶moOZo‘Ü¶o ~m§YH$m‘ H$aÊ¶mV Ambobo emgZmMo
n¸o$ Ka/gX{ZH$m emgZmV’©o$ Vmã¶mV KoVë¶m OmB©b ¶mMr ‘bm OmUrd Amho.
4.‘r emgH$s¶ AZwXmZmVyZ ~m§Ybobo Ka H$moUË¶mhr ì¶{º$bm H$YrM {dH$Uma Zmhr qH$dm ^mS>¶mZo gwÜXm XoUma
Zmhr

5. KaHw$b ~m§YH$m‘ H$[aVm àmá Pmboë¶m emgH$s¶ AZwXmZm‘YyZ ‘r KaHw$bmMo ~m§YH$m‘ H$aÊ¶m {edm¶ BVa
H$moUË¶mhr H$m‘mda IM© H$aUma Zmhr,Vgo Ho$ë¶mg /AmT>ië¶mg ‘r emgH$s¶ {Z¶‘mZwgma ’$m¡OXmar JwÝh¶mg
ñdV:‘r O~m~Xma amhrZ.
6.‘r gmXa Ho$bobr ‘m{hVr/H$mJXnÌo ImoQ>r ~ZmdQ> Agë¶mMo AmT>ië¶mg ,KaHw$b ¶moOZoMm bm^
{‘iÊ¶mH$[aVm ‘bm AnmÌ R>a{dÊ¶mV ¶oB©b ¶m§Mr ‘bm OmUrd Amho.
7.‘bm gXa KaHw$b Am{W©H$ Ñï>¶m Xþ~©b KQ>H$mVrb bm^mWu åhUyZ ê$ 3.00 bj n¶ªV Am{W©H$ ‘¶m©Xm
Agboë¶m CËnÞmMm XmIbm ‘r ñdV: à‘m{UV Ho$bobm Amho.gXa CËnÞmMm XmIbm ImoQ>m AmT>ië¶mg g§nyU©
AZwXmZ naV H$aob.
8.‘mÂ¶m ñdV:À¶m ^wI§S>mda Oa Ka ‘§Oya Pmbo Va ‘bm AZwXmZ àmá Pmë¶mZ§Va ‘r g§nyU© KaHw$bmMo ~m§YH$m‘
Q>ß¶m Q>ß¶mZo nyU© H$aob d Vgo Z Ho$ë¶mg g§nyU© AZwXmZ naV H$aob.
9.g§nyU© H$m‘mMo bmoI§S> g§H$ënZm (RCC Design,Planning,Estimation ) Ogo {g‘|Q>, aoVr, {‘Å>r,
bmoI§S> Z°eZb {~ëS>tJ H$moS> Mo {Z¶‘mdbrZwgma ‘mÝ¶Vm àmá ImOJr A{^¶§Ë¶mÀ¶m ‘mJ©Xe©ZmImbr
àm{YH$aUmÀ¶m ~m§YH$m‘ nadmZJr à‘mUo ZH$memVrb joÌ’$imà‘mUo ~m§YH$m‘ nyU© H$aob VgoM gXa KaHw$bmMr
nwT>rb XoI^mb d Xþê$ñVr ‘r ‘mÂ¶m ñdIMm©Zo H$adyZ KoB©b.
10. gXahÿ KamMo ~m§YH$m‘H$arV AgVmZm gm§S>nmÊ¶mMr d nmdgmMo nmÊ¶mMr ì¶dñWm ‘r H$adyZ KoB©b.
11.‘r KamMo ~m§YH$m‘ H$aÊ¶mMo H$mbmd{YV ‘mPr amhÊ¶mMr ñdV§Ì n¶m©¶r ì¶dñWm H$adwZ KoB©b, VgoM
~m§YH$m‘ H$aVo doir H$mhr AnKmV Pmë¶mg Ë¶mg ‘r gd©ñd O~m~Xma amhrb
12.Am{W©H$ Ñï>¶m Xþ~©b (EWS) JQ>mÀ¶m ¶moOZo A§VJ©V R>adyZ {Xboë¶m {ZH$fmà‘mUo Ka nyU© Pmë¶mda
¶moOZoÀ¶m Zmdmg{hV Zm‘’$bH$ KaHw$bm/KamMo Xe©Zr¶ ^mJmV ñd:IMm©Zo ‘r bmdwZ KoB©b.
13.‘r gXa KaHw$b H$O© KodwZ ~m§Yë¶mg ~°Ho$V g§nyU© H$O© ^aÊ¶mg ‘r ñdV: O~m~Xma amhrb.
14.KaHw$b ‘§Owa Pmë¶mZ§Va ~m§YH$m‘ H$aVo doiog OmJo g§X^m©V H$mhr dmX CËnÞ Pmë¶mg Ë¶mMr gd©ñdr
O~m~Xmar ‘mPr amhrb.
15.‘mPo ~m§YH$m‘ H$amd¶mMr OmJm H$moUË¶mhr {dH$mg H$m‘mV ~m{YV hmoV Agë¶mg H$moUË¶mhr Q>ßß¶mdaVr
‘mPo KaHw$b ,AZwXmZ aÔ H$aÊ¶mV ¶mdo Ë¶mg ‘mPr Hw$R>brhr haH$V amhUma Zmhr.
{XZm§H$ :
{R>H$mU :
Jmd:
VmbwH$m :
{Oëhm: nwUo

àVrkmWuMr ghr:

‘r da Z‘yX Ho$bobr ‘m{hVr hr Iar Amho.Vr ImoQ>r AmT>ië¶mg Ë¶mg ‘r.^m.X§.{d Zwgma {ejog nmÌ amhrb
{XZm§H$ :
{R>H$mU :
Jmd:
VmbwH$m :
{Oëhm: nwUo

àVrkmWuMr ghr:

(आव यकता अस यास भरावे)
त ालेख

( .100 कमती या

टप पेपर वर)

(संमतीप )

संमती प

लहून दे णार:-_____________________________________
वय वष:-____ यवसाय:-______

रा.__________________________________
संमती प

लहून घेणार:-____________________________________
वय वष:-____ यवसाय:-______

रा.__________________________________
मी
वर ल

ी./ ीमती. _________________________________स य

त ालेख लहून दे तो/दे ते क, मी

माणे रा हवासी असून ____________ ामपंचायत ह द तील जागा / शेत सव नं./ ग. नं. _______

______ आर मा या मालक ची व ता यात आहे. या जागे पैक
घेणार

त ेवर संमती प ाचा

ी./ ीमती

______ चौ.फु.

__________________________ यांनी

मळ याक रता अज सादर केला आहे. आज मतीस जर या

यां या नावाने

ना याने ते/ या

______ हे टर

संमती प

लहून

धानमं ी आवास योजने अंतगत घरकुल

लॉटची/जागेची मालक मा या नावे असल तर सदर ल जागेवर

ी./ ीमती ______________________________ (संमती प
घरकुलाचे बांधकाम

े फळा या भुखंडावर

े

लहून घेणार) यांना

कर यास माझी कुठल ह हरकत नसून पूणपणे संमती आहे . तर

धानमं ी आवास योजने अंतगत

यांना या योजनेचा लाभ दे यात यावा.

माझे/मा या ______________ आहे त.

जागे या मालक बाबत कधीह भ व यात सु दा त ार / हरकत / आ ेप घेणार नाह
क रता हा संमतीप ाचा

त ालेख मी मा या राजी खुशीने पूण सावधानीत असताना दोन सा ीदारां सम

सादर कर त

आहे.
ठकाण:-______________

लहून दे णार:- _____________________

दनांक:-____/____/_____

सह :- _____________________
लहून घेणार:- _____________________
सह :- _____________________

स यापन
मी वर दलेल मा हती संपूण पणे स य व खर असून ती अस य नघा यास यास मी भा.दं . व. कलम १९९, १९३(२), २०० नुसार
कारवाईस पा

राह न याची मला जाणीव आहे

ठकाण:-______________
दनांक:-____/____/_____

लहून दे णार :-_____________________
सह :-_____________________

सा ीदार:-(१)____________________
सह :-_____________________
सा ीदार:-(२)____________________
सह :-____________________

लहून घेणार :-_____________________
सह :-_____________________

