लातूर शहर महानगर पािलका, लातूर
प्रधानमंत्री आवास योजना (घरकूल योजना)
ऑनलाईन सादर केलेले सवर अर्जर हे िडिजिजटल व ऑनलाईन

लाभाथीची आवश्यक मािहती *

पद्धतीनेच हाताळण्यात येतील, अर्जर िडिजिजटल व ऑनलाईन

सवर मािहती भरणे आवश्यक

घटक क. :-

पद्धतीने हाताळण्यासाठी अर्जारसोबत सादर करावयाचे सवर
कागदपत्रे मोठ्या िलफाफ्यात (A4 size Envelope) मध्ये सुटे द्यावे(फाईल मध्ये िकंवा स्टेपल, टाचणी, िपन टॅग इत्यादी लावून देऊ नये) तसेच

पासपोटर फोटो

अर्जारवरील अर्जर दाराचा फोटो िडिजंकानेच िचटकवावा. अर्जारसोबत सादर केलेले कागदपत्रे िकंवा फोटो किरता कु ठे ही िपन, स्टेपल, टाचणी इत्यादी वस्तूच
ं ा
वापर करू नये.
प्रथम नाव

मधले नाव

आडिजनाव

१. घरातल्या मुख् य सदस्याचे नाव (आधार काडिजर प्रमाणे )

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

- पुरुष

३. अर्जर दाराचा प्रकार

- सामान्य

- अर्पंग

- स्त्री

- इतर

- िवधवा

- घटस्फोिटत/पािरतकत्या

अर्पंग अर्सल्यास प्रकार ४. विडिजलांचे नाव / पतीचे नाव
५. जन्म तारीख

/

६. वय

/

(िद/मही/वषर )(उदा.17/10/1961)
वषर

७. वै व ािहक ितीस्थती

- िववािहत

- अर्िववािहत

- इतर

- स्वत:चे

- भाड्याचे

- अर्न्य

८. सध्याचा पत्ता आिण सं प कर तपशील
अर्.

घर / फ्लॅट / दार क.

ब.

रस्त्याचे नाव / पत्ता

क.

वाडिजर क. आिण क्षेत्र

डिज.

शहर

ई.

दूरध्वनी क. (Mobile No.)

९. कायमचा पत्ता
अर्.

घर / फ्लॅट / दार क.

ब.

रस्त्याचे नाव / पत्ता

क.

शहर / गाव

डिज.

िजल्हा, राज्य

१०. िवद्यमान घर मालकी तपशील
११. नळ कने क् शन धारकाचे नाव आिण ग्राहक क .
१२. वीज कने क् शन धारकाचे नाव आिण ग्राहक क .
१३. सांडिज पाण्याची व्यवस्था

- नाही

- म न पा गटार

- नाली

- इतर

१४. छप्पर प्रकारावर आधािरत घर प्रकार
- पक्का (सीसी आिण स्टोन स्लॅब)

- िनम्म-पक्का (तुराट्या / स्टील पत्रक / टाइल्डिज)

- कच्चा (गवत / छप्पर, ताडिजपत्री, लाकडिजी)

१५. स्वयं प ाकघर वगळू न घरातील खोल्या सं ख् या
१६. आधार काडिजर क.

गृहिनमारण आिण शहरी दािरदय िनमूरलन मंत्रालय.
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लातूर शहर महानगर पािलका, लातूर
प्रधानमंत्री आवास योजना (घरकूल योजना)
१७. कु टु ं ब ातील सदस्यांच ी सं ख् या आिण वय
कुटु ंबप्रमुखाशी संबंध
नाव

िलंग

ओळखपत्र

वय

नाते

१८. धमर

१९. जात

आधार

िनवडिजणूक ओळखपत्र

- िहंद ू

- मुितीस्लम

- जैन

- पारसी

- िख्रिस्ती

PAN काडिजर

- बौद्ध

- शीख

- इतर(स्पष्ट करा)

- सामान्य

- अर्नुसूिचत जाती

- अर्नुसूिचत जमाती

- इतर मागासवगीय

२०. बँ क तपशील
अर्. बँक खाते कमांक
ब.

बँक व शाखा नाव

क. IFSC
डिज.

MICR

२१. िकती वषारप ासून या शहर / गावात राहत आहात

- ० ते १ वषर

- १ ते ३ वषर

- ३ ते ५ वषर

- ५ पेक्षा ज्यास्त वषर

२२. िवद्यमान घराचा आकार घटक (चटई क्षे त्र चौरस फू ट मध्ये )
२३. कु टु ं ब ाच्या मालकीचे घर िकं वा िनवासी जमीन भारतात कु ठे ही आहे का?

- होय

- नाही

अर्. जिमनीची िवस्तािरत स्वरुपात मािहती चौ. फुट (Sq.Ft.) मध्ये.
ब. खुल्या भूखंडिजाचे क्षेत्रफळ (चौ. फुट)
२४. रोजगार ितीस्तथी

- स्वतःचा व्यवसाय

- पगारदार

- कामगार

इतर २५. घरातील एकित्रत वािषर क उत्पन्न (रु.)
२६. कु टु ं ब ाकडिजे BPL काडिजर आहे काय

- होय

- नाही

२७. कु टु ं ब गृह िनमारण गरज

- नवीन घर

- सुधारणा

२८. कु टु ं ब ाचा खु ल ा भूखं डिज आहे काय?

- होय

- नाही

अर्. हो अर्सल्यास, BPL काडिजर क.

२९. सुध ारणा करायची अर्सल्यास कृ पया हव्या अर्सले ल् या
सुध ारणा िनदे ि शत करा.
[एक खोली/स्वयंपाकघर/स्नानगृह/शौचालय िकंवा या सगळ्यांच संयोजन]
३०. लाभाथी पसं त ीचे HFA अर्ं त गर त िमशन प्राधान्यकृ त घटक िनवडिजा
- झोपडिजपट्टी पुनवर सन (घटक क. १)

- केिडिजट िलंक अर्नुदान (घटक क. २)

- भागीदारी मध्ये परवडिजणारे गृहिनमारण (Flat System) (घटक क. ३)

- स्वत:चे बांधकाम (घटक क. ४)

गृहिनमारण आिण शहरी दािरदय िनमूरलन मंत्रालय.
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लातूर शहर महानगर पािलका, लातूर
प्रधानमंत्री आवास योजना (घरकूल योजना)
३१. झोपडिजपट्टी मधील रिहवासी अर्सल्यास झोपडिजपट्टीचे नाव .
३२. जोडिजले ल ी कागदपत्रे
आवश्यक (Essential):
- उत्पन्नाचा दाखला (स्वतः प्रमािणत केलेले)

- बँकेचे पासबुक झेरॉक्स प्रत (IFSC कोडिज अर्सलेला)

- प्रितज्ञा लेख कोऱ्या कागदावर (नमुन्याप्रमाणे)

- मतदार ओळखपत्र

- आधार काडिजर

- BPL प्रमाणपत्र

- जातीचा दाखला(SDO/तहसीलदार)

- जात पडिजताळणीचे प्रमाणपत्र

- PAN काडिजर

- राशन काडिजर

- िवधवा अर्सल्याचे पुरावे

- TAX पावती

- घटस्फोिटत/पािरतकत्या अर्सल्याचे पुरावे

- अर्पंगत्वाचे प्रमाणपत्र

- भूखंडिजाचा ६/२ दाखला

- िसटी सवेचे िमळकत प्रमाणपत्र

पयारयी (Optional):

इतर -

कंु टू ब प्रमुख ाच्या अर्ं ग ठ्याचा ठसा िकं वा स्वाक्षरी
िटप:अर्) सवार्वांस ाठी घरे अर्ं त गर त घटकांब द्दल मािहती.
घटक क. १) झोपडिजपट्टी रिहवासी अर्सल्यास झोपडिजपट्टी पुनवर सन अर्ंतगर त.
घटक क. २) केिडिजट िलंक अर्नुदान (Loan) ० ते ३ लक्ष िकंवा ३ ते ६ लक्ष ह्या दोन गटात वािषर क उत्पन्न अर्सणाऱ्यांसाठी.
घटक क. ३) गृहहीन (Home Less) अर्थवा भाडिजेकरु ज्यांचा खु ल ा भूखं डिज नाही व वािषर क उत्पन्न ० ते ३ लक्ष आहे (Flat System अर्ंतगर त).
घटक क. ४) गृहहीन अर्सून स्वतःचा राहण्यास योग्य खु ल ा भूखं डिज आहे आिण वािषर क उत्पन्न ० ते ३ लक्ष आहे.
ब) महत्वाच्या सूच ना
अर्जर सादर करताना खालील दक्षता घे णे आवश्यक आहे .
१) कुटु ंब म्हणजे पती, पत्नी, अर्िववािहत मूल-मुली व अर्वलंिबत व्यक्ती.
२) कुटु ंबाच्या िकंवा कुटु ंबातील सदस्यांच्या नावावर भारतात कुठे ही पक्के घर नसावे.
३) कुटु ंबाने िकंवा कुटु ंबातील कोणत्याही व्यक्तीने या अर्गोदर कुठल्याही घरकुल योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा.
४) घरकुल बांधकामासाठी शासकीय अर्ंशदान व्यितिरक्त उवर िरत रकमेची सोय इच्छुक कुटु ंबाला स्वतः करावी लागेल.
५) घरकुलाचे बांधकाम करताना बांधकामाची िरतसर परवानगी घेऊनच करावे लागेल .
६) अर्जर दाराच्या नावाचे बँकेत खाते अर्सणे आवश्यक आहे व अर्जर सादर करताना बँकेचे IFSC कोडिज अर्सलेले पासबुकची झेरॉक्स प्रत आवश्यक आहे.
७) ऑनलाईन अर्जर सादर करण्यासाठी सवर कागदपत्रे िविहत नमुन्यात व िदलेल्या अर्नुकमातच आवश्यक आहे.
८) ऑनलाईन सादर केलेले सवर अर्जर हे िडिजिजटल व ऑनलाईन पद्धतीनेच हाताळण्यात येतील, अर्जर िडिजिजटल व ऑनलाईन पद्धतीने हाताळण्यासाठी अर्जारसोबत सादर
करावयाचे सवर कागदपत्रे मोठ्या िलफाफ्यात (A4 size Envelope) मध्ये सुटे द्यावे(फाईल मध्ये िकंवा स्टेपल, टाचणी, िपन टॅग इत्यादी लावून देऊ नये) तसेच
अर्जारवरील अर्जर दाराचा फोटो िडिजंकानेच िचटकवावा. अर्जारसोबत सादर केलेले कागदपत्रे िकंवा फोटो किरता कु ठे ही िपन, स्टेपल, टाचणी इत्यादी वस्तूच
ं ा वापर करू नये.
९) सवर कागदपत्रे िडिजिजटली स्कॅन करून साठिवण्यात येणार आहे त्यासाठी सवर कागदपत्राची झेरॉक्स स्वप्रमानीत (Self Attested) व त्यावरील मजकूर व्यवितीस्थत
िदसेल अर्से द्यावे.
१०) सवर प्रितज्ञापत्र व अर्जारसोबत सादर करावयाचे इतर नमुने स्वप्रमानीतच (Self Attested) द्यावे. याकिरता तहसील कायारलय व इतर िठकाणावरून प्रमािणत
करण्याची आवश्यकता नाही.
११) लातूर शहर महानगर पािलका सबंिधत झोन कायारलय मध्ये ऑनलाईन घरकु ल योजने साठी अर्जर सादर केल्यानंतर अर्जर ऑनलाईन प्रिकयेकिरता प्राप्त झाल्याची
पोचपावती िमळे ल. या पावतीवर आपण सादर केलेल्या अर्जारचा ऑनलाईन अर्जर कमांक नमूद अर्सेल भिवष्यातील संदभारसाठी ऑनलाईन अर्जर कमांकाची नोंद ठे वावी.
तसेच अर्जारसोबत सादर केलेला मोबाईल कमांक (दूरध्वनी) व्यवस्तीत अर्सल्याची खात्री करून घ्यावी.

गृहिनमारण आिण शहरी दािरदय िनमूरलन मंत्रालय.
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लातूर शहर महानगर पािलका, लातूर
प्रधानमंत्री आवास योजना (घरकूल योजना)
आवश्यक कागदपत्रे :
कागदपत्रांच ा अर्नुक म
A) उत्पन्नाचा दाखला (स्वतः प्रमािणत केलेले).
B) अर्जारसोबत सादरकरावयाचे प्रितज्ञापत्र. अर्जर करतेवेळी प्रितज्ञापत्र साध्या कागदावर द्यावे लागेल पण लाभ िमळतेवेळी रु. १०० च्या मुद्रांकावर प्रितज्ञापत्र देणे आवश्यक
अर्सेल.
C) आधार काडिजर
D) अर्जर दाराच्या नावाचे बँकेचे पासबुकची झेरॉक्स प्रत (IFSC कोडिज अर्सलेला).
E) संबंधीत माननीय नगरसेवकांच्या स्वाक्षरीचा रिहवासी दाखला.
गरज भासल्यास लागणारे कागदपत्रे :
F) BPL प्रमाणपत्र (BPL अर्सल्यास)
G) जातीचा दाखला (SDO/तहसीलदार)
H) जात पडिजताळणीचे प्रमाणपत्र
I) PAN काडिजर
J) राशन काडिजर
K) िवधवा अर्सल्याचे पुरावे (िवधवा अर्सल्यास)
L) घटस्फोिटत/पािरतकत्या अर्सल्याचे पुरावे (घटस्फोिटत/पािरतकत्या अर्सल्यास)
M) अर्पंगत्वाचे प्रमाणपत्र (अर्पंग अर्सल्यास)
N) TAX पावती (केवळ झोपडिजपट्टीसाठी)
O) भूखंडिजाचा खरेदी प्रत / भूखंडिजाचे PR Card िकंवा ६/२ दाखला, इतर कागदपत्रे (घटक क. ४ किरता अर्िनवायर )
P) िसटी सवेचे िमळकत प्रमाणपत्र (घटक क. ४ किरता अर्िनवायर )
Q) इतर (िवद्युत देयक, पाणीपुरवठा िबल, टेलीफोन िबल, इत्यादी)
R) अर्जर दाराचा प्रस्तािवत बांधकामाच्या जागेसह फोटो (घटक क. ४ किरता अर्िनवायर )

लातूर शहर महानगर पािलका लातूर अर्ंतगर त राबिवण्यात येणारी घरकुल योजना मधील सवर प्रिकया िह ऑनलाईन व िडिजिजटल पद्धतीने होत अर्सल्यामुळे सवर
प्रिकया अर्त्यंत पारदशर क राहणार.ऑनलाईन व िडिजिजटल पद्धतीने होत अर्सलेल्या या योजनेचा कोणीही गैरफायदा घेऊ शकणार नाही व विशला पण लावू शकणार नाही
यामुळे योग्य लाभात्यारलाच योजनेचा लाभ देण्यासाठी मदत होईल.

गृहिनमारण आिण शहरी दािरदय िनमूरलन मंत्रालय.
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