पुणे महानगर प्रदे श विकास प्राधिकरण

प्रिानमंत्री आिास योजना: नमन
ु ा अजज

१

कुटुंब प्रमुखाचे नाि

छायाधचत्र

२

ल ग
ं

: परु
ु ष: १

३

िडि ांचे नाि

:

४

कुटुंब प्रमुखाचे िय

:

५

सध्याचा पत्ता

:

घर क्रमांक/ सदननका क्रमांक

:

रस्त्त्याचे नाि

:

शहर/ खे िे

:

दरू ध्िनी क्रमांक

:

कायमचा पत्ता

:

घर क्रमांक/ सदननका क्रमांक

:

रस्त्त्याचे नाि

:

शहर/ खे िे

:

दरू ध्िनी क्रमांक

:

७

अस्स्त्तत्िात अस े ल्या घराचे

: १ स्त्ितःचे

२ इतर पद्धतीने

८

घराचा प्रकार:

: पक्के घर- १

अिज पक्के घर-२

९

सध्या राहत अस े ल्या घराती

:

६

तपशी :

खोल्यांची संख्या

स्त्त्री: २

इतर: ३

३ भाड्याने

कच्चे घर-३

झोपिी-४

१० आिार कािज क्रमांक

:

आिार कािज नसल्यास

ननििणूक ओळख पत्र क्रमांक
घराबाबत नोंदणी पत्र
११ कुटुंबाती

सदस्त्यांचा तपशी

क्र.

नाि

िय

कुटुंब प्रमुखाशी नाते

१)
२)
३)
४)
५)
१२ िमज

: हहंद:ू ०१ मुस्त् ीम: ०२

जैन: ०५

१३ जात:

बौद्ध: ०६

: ०१)सिजसािारण

०३)अनस
ु ुधचत जमाती
१४ बँक खात्याचा तपशी :

ख्रिस्त्चन: ०३

शीख: ०४

पारशी: ०७

इतर: ०८

०२)अनस
ु ुधचत जाती
०४)इतर मागासिगीय

:

बँक खाते क्रमांक:
बँकेचे नाि आख्रण शाखे चे नाि:

:

आय.एफ.एस.सी. कोि

:

1५ अजजदार अपंग आहे काय?

: हो

नाही

१६ अजजदार-

: वििाहहत: ०१,

अवििाहहत: ०२,

स्त्ितंत्र: ०३,

विििा: ०४

१९ भारतात कुटुंबाती कुठल्याही

:

सदस्त्याकिे अथिा कुटुंबाकिे घर/
जमीन आहे काय? (हो/ नाही)
असल्यास तपशी द्यािा:

२० रोजगाराबाबत माहहती:

: स्त्ितं त्र व्यिसाय: ०१

ननयलमत िेतन: ०३

२१ कुटुंबाचे मालसक उत्पन्न:

खासगी नोकरी: ०२,
मजुरी: ०४

:

कुटुंबाकिे लशिापत्रत्रका आहे
कायकाय? (हो/ नाही)

असल्यास लशिापत्रत्रका क्रमांक
द्यािा:
२४ अजजदारा ा कोणत्या योजने अंतगजत
PMAY (शहरी) मध्ये अनद
ु ान
पाहहजे

२६ अजजदार पुण्याती कोणत्या भागात
सदननका घे ऊ इस्च्छतो

२७ अजजदारा ा सदननकेचा आकारमान
ककती अपे क्षित आहे

स्त्थळ

सोबत जोिायची कागदपत्र
१) आधार कार्ड

१) ३० िगज मीटर पये न्त (१ BHK)
२) ६० िगज मीटर पयंत (२ BHK )

स्त्िािरी

इतर: ०५

