िव. कार्यरकार्री दंडार्िधिकार्री सार्हेब लार्तूर.
१. प्रतितज्ञार् लेख िलहू न देणार्र :- -------------------------------धिंदार् / व्यवसार्य / मजुरी.
रार्.
तार्. / िजल्हार्.
२. प्रतितज्ञार्लेख िलहू न घेणार्र :- मार्. उपार्यक्त
ु (सार्.) लार्तूर शहर महार्नगर पार्िलकार्, लार्तूर.
"सवार्र्वांसार्ठी घरे" संकल्पनेवर आधिार्िरत प्रतधिार्नमंत्री आवार्स योजनार् अंतगर त घरकुल योजनेचार् लार्भ
िमळणेकिरतार् िलहू न देतो की,
१. मी यार्आगोदर शार्सनार्च्यार् कोणत्यार्ही घरकुल योजनेचार् लार्भ घेतलेलार् नार्ही.
२. महार्रार्षर शार्सन गृहिनमार्रण िवभार्ग शार्सन िनणर य क. प्रतआयो. २०१५/प्रत. क.११०/गृिनधिो-२(सेल) िदनार्ंक ९
िडसेम्बर २०१५ अनुज्ञेय ३० चौ. मी. (३२३ चौ फूट) एवढ्यार् चटई क्षेत्रफळार्ची सिदनकार् मी स्वतः
खार्जगी/शार्सकीय िवकार्सकार्कडू न करून घेण्यार्स तयार्र आहे. अथवार् मार्झ्यार्कडे स्वतःचे मार्लकीचे
क्षेत्रफळार्चे भूखंड/प्लॉट आहे आिण यार् प्लॉटवर मी ३० चौ. मी. (३२३ चौ फूट) चे स्वतः घर बार्ंधिणार्र आहे.
३. भार्रतार्च्यार् कोणत्यार्ही भार्गार्त मार्झ्यार् कुटू ंबार्तील कोणत्यार्ही व्यक्तीच्यार् नार्वे मार्लकीचे पक्के घर नार्ही. भार्रतार्च्यार्
कोणत्यार्ही क्षेत्रार्त मार्झ्यार् कुटू ंबार्तील कोणत्यार्ही सदस्यार्च्यार् नार्वे पक्के घर/सदिनकार् उघडकीस आल्यार्स
शार्सनार्ची फसवणूक केल्यार्बद्दल मार्झ्यार् िवरुद्ध भार्. दं. िव. प्रतमार्णे फ़ौजदार्री गुन्हार् दार्खल करण्यार्त येईल व
योजनेमध्ये बार्ंधिकार्म करण्यार्त आलेले शार्सनार्चे पक्के घर/सदिनकार् शार्सनार्तफे तार्ब्यार्त घेतल्यार् जार्ईल यार्ची
मलार् जार्णीव आहे.

४. घरकुलार्चार् लार्भ िमळार्ल्यार्नंतर मी घर कोणत्यार्ही व्यक्तीलार् कधिीच िवकणार्र नार्ही व भार्ड्यार्ने सुद्धार् देणार्र नार्ही.
५. घरकुल बार्ंधिकार्म करीतार् प्रतार्प्त झार्लेल्यार् शार्सकीय अनुदार्नार्मधिून मी घरकुलार्चे बार्ंधिकार्म करणार्र यार्िशवार्य इतर
कोणत्यार्ही कार्मार्वर खचर करणार्र नार्ही, तसे केल्यार्स/आढळल्यार्स मी शार्सकीय िनयमार्नुसार्र फौजदार्री
गुन्हयार्स स्वतः मी जबार्बदार्र रार्िहल.
६. मी सार्दर कलेली मार्िहती खोटी आढळल्यार्स, घरकुल योजनेचार् लार्भ िमळणेकिरतार् अपार्त्र ठरिवण्यार्त येईल
यार्ची मलार् जार्णीव आहे.
७. मार्झ्यार् स्वतःच्यार् भुखंडार्वर जर घर मंजुर झार्ले तर मलार् अनुदार्न प्रतार्प्त झार्ल्यार्नंतर मी संपूणर घरकुलार्चे बार्ंधिकार्म
टप्यार्-टप्यार्णे पूणर करून देईल व तसे न केल्यार्स संपूणर अनुदार्न परत करेल.
८. संपूणर कार्मार्चे लोखंड संकल्पनार् जसे. िसमेट, रेती, िगट्टी, लोखंड, िबल्डींग कोड चे िनयमार्वली नुसार्र मार्न्यतार्
प्रतार्प्त खार्जगी अिभयंतार्चे मार्गरदशर नार्खार्ली मनपार्च्यार् बार्ंधिकार्म परवार्नगी प्रतमार्णे नकार्शार्तील क्षेत्रफळार्प्रतमार्णे
बार्ंधिकार्म पुणर करेल तसेच सदर घरकुलार्ची पुढील देखभार्ल व दरुस्ती मी मार्झ्यार् स्वखचार्रने करवुन घेईल.
९. सदरहु घरार्चे बार्ंधिकार्म किरत असतार्ंनार् सार्ंडपार्ण्यार्ची व पार्वसार्चे पार्ण्यार्ची व्यवस्थार् मी करवुन घेईल.
१०. मी घरार्चे बार्ंधिकार्म करण्यार्चे कार्लार्वधिीत मार्झी रार्हण्यार्ची स्वतंत्र पयार्रयी व्यवस्थार् करवुन घेईल. तसेच
बार्ंधिकार्म करते वेळी कार्ही अपघार्त झार्ल्यार्स त्यार्स मी सवर स्वी जबार्बदार्र रार्िहल.
११. आिथर क दृष्ट्यार् दबु र ल (EWS) गटार्च्यार् योजने अंतगर त घर पूणर झार्ल्यार्वर योजनेच्यार् नार्वार्सिहत नार्मफलक
घरकुलार्/घरार्चे दशर नीय भार्गार्त स्वखचार्न
र े मी स्वतः लार्वुन घेईल.
१२. मी सदर घरकुल योजनेनुसार्र कजर घेवुन बार्ंधिल्यार्स बँकेत संपुणर कजर भरण्यार्स मी स्वतः जबार्बदार्र रार्िहल.
१३. मलार् सदर घरकुल आिथर क दृष्ट्यार् दबु र ल घटकार्तील लार्भार्थी म्हणून व रु. ३. ०० लक्ष पयर्वांत आिथर क मयार्रदार्
असलेल्यार् उत्पन्नार्चार् दार्खलार् मी स्वतः प्रतमार्णीत केलेलार् आहे. सदर उत्पन्नार्चार् दार्खलार् खोटार् आढळल्यार्स
संपूणर अनुदार्न परत करेल.
१४. अल्प उत्पन्न गटार्तील (LIG) लार्भार्रथी असून प्रतितवषर मार्झे उत्पन्न रु. ३. ०० लक्ष ते रु. ६. ०० लक्ष. पयर्वांत
सार्दर केलेले असून त्यार्बार्बतचार् उत्पन्नार्चार् दार्खलार् खोटार् आढळल्यार्स संपूणर अनुदार्न केद्रीय मार्न्यतार् व
सिनयंत्रण सिमतीलार् परत करेल.

िदनार्ंक :िठकार्ण :- लार्तूर

सही प्रतितज्ञार्थीची.

मी वर नमूद कलेली मार्िहती ही खरी आहे. ती खोटी आढळल्यार्स त्यार्स मी भार्. दं. िव. नुसार्र िशक्षेस पार्त्र रार्हील.
िदनार्ंक :िठकार्ण :- लार्तूर

सही प्रतितज्ञार्थीची.

