घटक क्र. २:-

कर्ज सल
ं ग्न व्यार् अनुदानाच्या माध्यमातून आर्थजक दृष्टया दुर्जल व अल्प उत्पन्न घटकांसाठी
परवडणाऱ्या घरांची र्नर्मजती करणे.
(नमुना प्रर्तज्ञापत्र)

प्रतिज्ञापत्र/हमीपत्र
र्वशेष कायजकारी दडं ार्िकारी सोलापूर
१. प्रतिज्ञापत्र तिहून देणार
: ________________________________
वय
: ________________________________
धंदा/ व्ययसाय/ मजरु ी
: ________________________________
रा.िा. / तजल्हा
: ________________________________
२. प्रतिज्ञापत्र तिहून घेणार
: सो.म.पा. िर्फे श्री. श्रीकांत मायकलवार नोडि ऑतर्फसर पी.एम.ए.वाय. िथा उपायक्त
ु ,
वय
: ५२
धंदा/ व्ययसाय/ मजरु ी
: नोकरी
रा.िा. / तजल्हा
: इद्रं भवन, सोिापरू
“सवाांसाठी घरे” सक
ं ल्पनेवर आिाररत प्रिानमंत्री आवास योर्ना घटक क्र. ...................... अंतर्जत लाभ र्मळणेकररता
प्रर्तज्ञापत्र र्लहून देतो/देते की,
१. मी अथवा माझ्या कुटुंबाच्या नावाने इिर कोणत्याही पयाायाने तकंवा इिर घटकाअिं र्ाि अजा के िेिा नाही व इिर कोणत्याही
शासकीय व तनमशासकीय आवास योजनेिून अजा के िेिा नाही व िाभही घेििेिा नाही. िसेच मी तदवाळखोर
(Insolvent/Bankrupt) व्यक्ती नाही.
२. मी मार्ास / इिर प्रवर्ाािीि आहे. (योग्य िे ठे वावे).

३. मी स्व: प्रमातणि करिो/करिे की, माझ्या कुटुंबामध्ये एकूण____सदस्य आहेि. मी व माझ्या कुटुंबािीि सवा सदस्यांचे तमळून
एतकत्रि वातषाक उत्पन्न रुपये (अक
ं ाि)__________रुपये (अक्षरी) _________________________________ इिके आहे.
४. माझ्याकडे स्वि:च्या मािकीचे.................................चौ. र्फुट क्षेत्रर्फळाची बांधण्या योग्य एन.ए. (NA) भख
ू ंड/प्िॉट आहे आतण या
प्िॉटवर मी आतथाक दृष्टया दबु ि
ा घटकाकरीिा (EWS) ३०० चौ. र्फुट चटई क्षेत्रापयंिचे / अल्प उत्पन्न र्टाकरीिा (LIG) ६०० चौ.
र्फुट चटई क्षेत्रापयंिचे सदतनका मी स्विः खाजर्ी/शासनाच्या तवकासकाकडून करून घेण्यास ियार आहे. अथवा माझ्याकडे स्वि:च्या
मािकीच्या.................................चौ. र्फुट क्षेत्रर्फळाची भख
ू ंड/प्िॉट आहे आतण या प्िॉटवर मी तकमान ३०० चौ. र्फुट व जास्िीि
जास्ि ६०० चौ. र्फुटाचे स्वि: घर बांधणार आहे याची मिा पणू ा मातहिी व जाणीव आहे.
५. भारिाच्या कोणत्याही भार्ाि माझ्या कुटुंबािीि कोणत्याही व्यक्तीच्या नावे पक्के घर नव्हिे व नाही. भारिाच्या कोणत्याही क्षेत्राि माझ्या
कुटुंबािीि कोणत्याही सदस्याचं े नावे पक्के घर/सदतनका आहे असे उघडकीस आल्यास शासनाची र्फसवणक
ू के ल्याबद्दि माझ्या तवरुद्ध
भा.द.तव. किम १९९/२००,४२० अन्वये र्फौजदारी र्न्ु हा दाखि करण्याि येईि व योजनेमध्ये बांधकाम करण्याि आिेिे शासनाचे
पक्के घर/ सदतनका शासनाकडून िाब्याि घेििे जाईि याची मिा पणू ापणे जाणीव आहे व हे मिा मान्य आहे.
६. या योजनेअिं र्ाि घरकुिाचा िाभ तमळाल्यानंिर मी घर कोणत्याही व्यक्तीिा कमीि कमी १५ वषा तवकणार नाही व भाड्याने सद्धु ा देणार
नाही. जर अशा प्रकारे घडल्यास मी या हमीपत्राचा भंर् के ल्यासारखे होणार आहे व शासनाकडून माझ्यावर के िेिी कारवाई मिा मान्य
राहीि.
७. मी सादर के िेिी मातहिी खोटी आढळल्यास, मी घरकुि योजनेचा िाभ तमळण्याकररिा अपात्र ठरतवण्याि येईि याची मिा जाणीव
आहे व मिा मान्य आहे.
८. माझ्या स्वि:चे भख
ू डं ावर घरकुि मजं रू झाल्यावर, बँकेकडून कजा प्राप्त झाल्यावर टप्याटप्याने जर घरकुि पणू ा नाही के ल्यास िसे बँकेिा
कळतविे जाईि व व्याज अनदु ानाचा िाभ भतवष्याि घेिा येणार नाही.
९. सपं णू ा कामाचे आर.सी.सी. सक
ं ल्पना जसे, तसमेंट, रे िी, खडी, स्टीि, तबतल्डंर् कोड चे तनयामविी नसु ार मान्यिा प्राप्त खाजर्ी
अतभयिं ाच्या मार्ादशानाखािी मनपाच्या बांधकाम परवानर्ीप्रमाणे नकाशािीि क्षेत्रर्फळाप्रमाणे बांधकाम पणू ा करे न. िसेच सदर
घरकुिाच्या कब्जेनंिर पढु ीि देखभाि व दरुु स्िी मी माझ्या स्वःखचााने करून घेईन.
१०. सदरहू घराचे बांधकाम कररि असिाना सांडपाण्याची व पावसाच्या पाण्याची व्यवस्था मी स्विः करून घेईन.
११. आतथाक दृष्टया दबु ि
ा (EWS) घटकाच्या व अल्प उत्पन्न (LIG) र्टाच्या योजनेअिं र्ाि घर पणू ा झाल्यावर योजनेचा नावासतहि
नामर्फिक घरकुि/घराच्या दशानीय भार्ाि कायमस्वरूपी करारक्षम वषाापयंि स्व:खचााने मी स्विः िावनू घेईन.
१२. मी सदर घरकुि योजनेनसु ार कजा घेवनू बांधल्यास बँकेि संपणू ा कजा र्फेडण्यास मी स्विः जबाबदार राहीन.
१३. मिा सदर घरकुि आतथाक दृष्टया दबु ि
ा घटकािीि िाभाथी म्हणनू रु. ३.०० िक्ष पयंि आतथाक मयाादा असिेल्या उत्पन्नाचा
दाखिा/अल्प उत्पन्न र्टािीि (LIG) िाभाथी म्हणनू रु. ३.०० िक्ष िे रु ६.०० िक्ष पयंि आतथाक मयाादा असिेल्या उत्पन्नाचा
दाखिा मी स्वि: प्रमातणि/प्रतिज्ञापत्र के िेिा आहे. सदर उत्पन्नाचा दाखिा खोटा आढळल्यास संपणू ा अनदु ान परि करे न व माझ्या
तवरुद्ध कायदेशीर कारवाई होईि याची मिा जाणीव आहे.
तदनाक
ं :नाव व सही:तठकाण:- सोिापरू
प्रतीज्ञाथी
सत्यापन
मी वर नमूद के लेली सपं ूणज मार्हती माझ्या मार्हती व समर्ुतीप्रमाणे खरी व र्रोर्र असनू तरी त्याच्या सत्यतेकरीता मी सदर
प्रर्तज्ञापत्र करीत आहे. ती खोटी आढळल्यास त्यास मी भा.दं.र्व. कलम १९९/२०० अन्वये र्शक्षेस पात्र राहील. (या
प्रर्तज्ञापत्राचा मर्कूर मला माझ्या मातभ
ृ ाषेत वाचून दाखर्वला तो खरा व र्रोर्र आहे.)
सही:प्रतीज्ञाथी
ओळख:-

१) पत्नी
२) मि
ु र्ा/मि
ु र्ी
साक्षीदार:- १) नाव व स्वाक्षरी
२) नाव व स्वाक्षरी

: .............................................................
: .............................................................
: .............................................................
: .............................................................

