अर्जदाराची माहिती
(हिप:- * = आवश्यक)
1).लाभार्थी पसंतीचे HFA (सवाांसाठी घर) अंतर्जत ममशन प्राधान्यकृत घिक ननवडा?
झोपडपट्िी पुनवजसन (घिक क्र. १)

क्रेडडि मलंक अनुदान (घिक क्र. २)

खार्र्ी भार्ीदारी मध्ये परवडणारे र्ि
ृ ननमाजण(Flat System)(घिक क्र. ३)
स्वत: चे बांधकाम (घिक क्र. ४)
i) प्रभार्चे नाव
ii) एररयाचे नाव :
ii) स्लॅ मचे नाव :
1.1) तुम्िी अर्ोदर रार्ीव आवास योर्नेअत
ं र्जत फॉमज भरला िोता का ?

िोय

नािी

i) यादीतील तुमचे नाव
2) घरातल्या कुिुंब प्रमुखाचे नाव( इंग्ललश मध्ये)
3) घरातल्या कुिुंब प्रमख
ु ाचे नाव ( मराठी मध्ये)
4) वडडलांचे पूणज नाव
5) र्न्म तारीख

वय

6) मलंर्

पुरुष

स्री

7) अर्जदाराचा प्रकार

सामान्य

अपंर्

आंधळा

मानमसक सदोष

i) अपंर्त्वाचा प्रकार

इतर

अस्र्थीव्यंर्
8) वैवाहिक ग्स्र्थती

वववाहित
ववधवा

अवववाहित
घिस्फोिीत पररतक्तत्या

9) सध्याचा पत्ता आणण संपकज तपशील
i)

घर क्रं

फ्लॅ ि क्रं

दार क्रं

ii) रस्त्याचे नाव / पत्ता
iii) शिर
iv) दरू ध्वनी क्र. (Mobile)
10) कायमचा पत्ता

i)

घर क्रं

फ्लॅ ि क्रं

दार क्रं

ii) रस्त्याचे नाव / पत्ता
iii) शिर
iv) दरू ध्वनी क्र. (Mobile)

परिवािाची माहिती

नाव

नाते

मलंर्

वय

आधार क्रं

ननवडणूक ओळखपर क्रं

pan काडज क्रं

सामाग्र्क व आर्र्थजक
11) धमज

हिंद ू

मुस्लीम

शीख

बौद्ध

ख्रीस्ती
र्ैन

पारसी
इतर

सदस्याचे प्रकार

12) र्ात

सामान्य

अनुसूर्चत र्ाती

इतर मार्ासवर्ीय

ववशेष मार्ास प्रवर्ज

भिक्तया र्माती – अ

अनुसूर्चत र्मात

भिक्तया र्माती – ब

भिक्तया र्माती – क

भिक्तया र्माती - ड
13) कुिुंबाच्या मालकीचे घर ककं वा ननवासी र्मीन भारतात कुठे िी आिे का?
i)

िोय

नािी

र्ार्ेचा पत्ता द्या

ii) र्ममनीची ववस्ताररत स्वरुपात माहिती चौ.मी.(Sq.Ft.) मध्ये
14) ववद्यमान घर मालकी तपशील

स्वतः चे

भाड्याचे

15) घरातील एकत्ररत वावषजक उत्पन्न (रु.)?

पन्नास िर्ार पेक्षा कमी

अन्य
पन्नास िर्ार ते एक लाख

एक लाख ते तीन लाख

तीन लाख ते सिा लाख

सिा लाख पेक्षा र्ास्त
16) घरातील एकत्ररत मामसक उत्पन्न (रु.)

घिाची सध्यस्थिती व गिज
17) छप्पर प्रकारावर आधाररत घर प्रकार ?

पक्तका (सीसी आणण स्िोन स्लॅ ब)
ननम्म-पक्तका (तुराट्या / स्िील परक /िाइल्ड)
कच्चा (र्वत / छप्पर, ताडपरी, लाकडी)

17.1)

बांधकामाचे प्रकार

लोड बेररंर्

आर. सी. सी. फ्रेम

17.2)

छताचे प्रकार

CGI6(परे)

Slab(स्लॅ ब)

17.3)

स्नानर्ि
ृ

लाकडी
र्वत / छप्पर

िोय

नािी

17.4) शौचालय

िोय

नािी

17.5) मनपा नळ कनेक्तशन

िोय

नािी

17.6) लाईि

िोय

नािी

िोय

नािी

कनेक्तशन

18) स्वयंपाकघर आिे का ?

19) स्वयंपाकघर वर्ळून घरातील खोल्यांची संख्या
20) ककती कालावधीपासन
ू या शिर / र्ावात राित आिात

१९९५ पव
ू ी

१९९५ ते २०००

२००० नंतर
i) ककती वषाजपासून या शिर / र्ावात राित आिात?

० ते १ वषज

१ ते ३ वषज

३ ते ५ वषज

५ पेक्षा ज्यास्त वषज

21) ववद्यमान घराचा आकार घिक(चिई क्षेर चौरस फूि मध्ये)
22) रोर्र्ार ग्स्तर्थी

स्वतःचा व्यवसाय

पर्ारदार

कामर्ार

इतर
i)इतर रोर्र्ार
23) कुिुंबाकडे BPL काडज आिे काय?

िोय

24) कुिुंब र्ि
ृ ननमाजण र्रर्

नवीन घर

25) सुधारणा करायची असल्यास कृपया िव्या असलेल्या सुधारणा ननदे मशत करा
हिप : एक पेक्षा र्ास्त सुधारणा ननदे मशत करू शकता)
एक खोली
26) कुिुंबाचा खल
ु ा भूखंड आिे काय?

स्वयंपाकघर

नािी
सुधारणा

नवीन घि असल्यास हि सुववधा उपलब्ध नािी.

स्नानर्ि
ृ

शौचालय

िोय

नािी

26.1) खुल्या भुखंडाचे क्षेरफळ (चौ. फुि)
26.2) त्रबर्रशेती

िोय

26.3) स्वत: ची र्ार्ा असल्यास कोणत्या घिकातून लाभ घेण्याचा मानस आिे .
27) Census 2011 House list TIN

नािी
िोय

नािी

बँकेचे ववविण
बँक तपशील

1) बँक व शाखा नाव
2) बँक खाते क्रमांक

कागदपत्रे अपलोड
हिप:- कृपया सवज आवश्यक कार्दपरे र्ोडलेली असल्याची खारी बाळर्ावी.
उत्पन्नाचा दाखला ( स्वतः प्रमाणणत केलेले)

रे शन कार

आधार काडज

मतदार ओळखपर

१०० रु. मद्
ु ांक पेपर वर प्रनतज्ञा लेख (िं कमलणखत)
बँकचे पासबुक झेरॉक्तस प्रत ( IFSC कोड असलेले )

पयाायी (Optional)
TAX पावती

भूखंडाचा ७/१२ दाखला

बांधकाम परवाना

अपंर्त्वाचे प्रमाणपर

BPL प्रमाणपर

र्ातीचा दाखला (SDO/तिसीलदार)

र्ात पडताळणीचे प्रमाणपर

ववधवा असल्याचे पुरावे

PAN काडज

मसिी सवेचे ममळकत प्रमाणपर

घिस्फोहित/पाररतकत्या असल्याचे पुरावे

इतर

फोटो व सिी अपलोड
1. अर्जदाराचा फोिो आणण अर्जदाराच्या स्वाक्षरीचा फोिो अंदार्े 200 x 200 साईर्चा आणण र्ास्तीत र्ास्त 100 KB
पयांत.
2. सवज कार्दपरे र्ास्तीत र्ास्त 200 dpi मध्ये स्कॅन केलेली असणे आवश्यक तसेच प्रत्येक PDF ची size 200 KB
पयांत असावी.

3. Document Upload / कार्दपरे अपलोड िोण्याकररता 2 ते 3 ममननिे वेळ लार्ू शकतो, तरी एकदा SAVE Button
वर क्तलीक केल्यावर वाि पिावी.

