मार्गदर्गक तत्वे
(सर्ं णक कें द्ांसाठी)
महत्वाची टीप:
ऄर्ज सर्ज महा-इ-सेर्ा कें द्र र् संगणक कें द्रार्रुन सद्ध
ु ा भरता येतील. त्यासाठी लागणाऱ्या सर्ज प्रक्रियेसाठी र्ास्तीत र्ास्त रु.१००
(शंभर) अकारणी करण्यात येउ शकते. कोणत्याही पररक्रस्थतीत यापेक्षा र्ास्त शल्ु क अकारु नये.
स्कॅ न प्रक्रिया:
1. सर्ज प्रथम सर्ज अर्श्यक कागदपत्रे (Original Document/कागद पत्रांची मळ
ू प्रत) स्कॅ नर मधनु च स्कॅ न करार्ा.(मोबाइल,
टॅब, कॅ मेरा आत्यादी चा र्ापर के ल्यास ऄर्ज नाकारण्यात येइल)
2. मराठी ऄर्ज र् संबंक्रधत प्रक्रतज्ञापत्रे या मध्ये काही बदल झाला अहे का हे र्ेळोर्ेळी तपासनू पाहार्े. बदल अढळल्यास ऄर्ज
र् प्रक्रतज्ञापत्रे नर्ीनच र्ापरार्ी.
3. स्कॅ नर मधनू स्कॅ न करताना सर्ज कागदपत्राच
ु म व्यर्क्रस्थत लार्ार्ा.
ं ा ऄनि
आवश्यक कार्दपत्रे :
A. ईत्पन्नाचा दाखला (स्र्तः प्रमाक्रणत के लेले)
B. अधार काडज
C. मतदार ओळखपत्र
D. ऄर्ाजसोबत सादर करार्याचे रु. १०० क्रकंवा रु. ५० चे दोन मद्ु ांकारावरील प्रक्रतज्ञापत्र. (खालील ५ घटकापैकी १ र्े
लागू ऄसेल ते घटक)
i) घटक ि. १:- र्क्रमनीचा साधनसंपत्ती म्हणनू र्ापर करून त्यार्रील झोपडपट्टयांचा बहुमर्ली पयाजयाने “अहे
तेथेच” पनु क्रर्जकास करणे.
ii) घटक ि.१ (अ):-झोपडपट्ीत सध्या र्ास्तव्यास ऄसणारे र् घटक ि. २ ऄथर्ा ४ मध्ये लाभ घेउ आक्रछिणाऱ्या
लाभार्थयाांसाठी नमनु ा प्रक्रतज्ञापत्र
iii) घटक ि. २:- कर्ज सल
ं ग्न व्यार् ऄनदु ानाछया माध्यमातनू अक्रथजक दृष्टया दबु जल र् ऄल्प ईत्पन्न घटकांसाठी
परर्डणाऱ्या घरांची क्रनक्रमजती करणे/पत अधाररत ऄनदु ान योर्ना.
iv) घटक ि. ३:- खार्गी भागीदारीद्वारे परर्डणाऱ्या घराचं ी क्रनक्रमतज ी करणे.
v) घटक ि. ४:- अक्रथजक दृष्टया दबु जल घटकांतील लाभार्थयाजद्वारे र्ैयक्रिक स्र्रूपातील घरकुल बांधण्यास ऄनदु ान
क्रमळणेस मंर्रु ी क्रमळक्रर्णे.
E. बँकेचे पासबक
ु (IFSC कोड ऄसलेला)
F. रे शन काडज

इतर कार्दपत्रे :
G. क्रसटी सर्ेचे क्रमळकत प्रमाणपत्र (भख
ू ंडाचा ७/१२ ईतारा)
H. BPL प्रमाणपत्र
I. सक्षम प्राक्रधकरण ऄक्रधकाऱ्याने क्रदलेला र्ातीचा दाखला
J. र्ात पडताळणीचे प्रमाणपत्र
K. PAN काडज
L. क्रर्धर्ा ऄसल्याचे परु ार्े (मृत्यू दाखला)
M. TAX पार्ती
N. घटस्फोक्रटत/पररतकत्या ऄसल्याचे परु ार्े
O. ऄपंगत्र्ाचे प्रमाणपत्र
P. आतर (क्रर्द्यतु देयक, पाणीपरु र्ठा क्रबल, टेलीफोन क्रबल, आत्यादी)

4. ऄर्ज र् सर्ज कागदपत्राच
ं े स्कॅ क्रनगं हे र्ास्तीत र्ास्त २०० dpi मधेच करार्े, २०० dpi पेक्षा र्ास्त मध्ये करू नये.
5. ऄर्जदाराने ऑनलाइन ऄर्ज भरतेर्ेळी सर्ज अर्श्यक कागदपत्रे अक्रण स्र्तःचा ऄलीकडील काळातील कलर पासपोटज
साइर् फोटो स्र्तः र्र्ळ ऄसण्याची खात्री करार्ी. ऄर्ज भरते र्ेळी अपल्याला स्र्तःचा फोटो ऄपलोड करार्ा लागेल
अक्रण या सोबतच कागदपत्रे र्ास्तीत र्ास्त २०० dpi फाआल मध्येच स्कॅ न करार्ी. स्कॅ न फाआल पी.डी.एफ. (pdf) करून
ऄपलोड करार्ी लागेल. तसेच स्कॅ न के लेल्या प्रत्येक फाआलची साइर्ही २०० kb पेक्षा र्ास्त नसार्ी.
A. फोटो :220 x 200 (साईज जास्तीत जास्त 75 KB)
B. स्वाक्षरी क्रकंवा अंर्ठ्याचा ठसा :200 x 200 (साईज जास्तीत जास्त 75 KB)
6. लाभार्थयाांचे सर्ज कागदपत्रे ही व्यर्क्रस्थत तपासनू स्कॅ न करून योग्य त्या क्रठकाणी ऄपलोड करार्ी.
सर्ं णक कें द्ांनी लाभार्थयाांचा अजग कसा भरावा:
१. प्रथम लाभार्थयाजचा मराठी ऄर्ज त्याछया घटकाप्रमाणे र्ेबसाइटर्रून डाउनलोड करून क्रप्रटं द्यार्ी अक्रण व्यर्क्रस्थत भरण्यास
सांगार्े ऄथर्ा स्र्त: भरून घ्यार्ा.
२. भरलेल्या ऄर्ाज सोबत त्यांचे अर्श्यक ती मळ
ू कागदपत्रे (Original Documents) र्ोडून घेउन ती र्र नमदू
के ल्याप्रमाणे स्कॅ न करून घ्यार्ीत.
३. लाभार्थयाजची नोंदणी करून त्याचा यझु रनेम र् पासर्डज व्यर्क्रस्थत बनर्नू घ्यार्ा.
४. त्यानंतर ‚Fill Form‛ या बटनार्र क्रललक करून लाभाथाजछया संपणू ज ऄर्ज काळर्ीपर्ू जक भरून घ्यार्ा.
५. लाभार्थयाांची माक्रहती ही ऄचक
ू भरार्ी, ऑनलाइन ऄर्ज भरताना र्ेळोर्ेळी कागदपत्रांचा संदभज घेउन व्यर्क्रस्थत ऄर्ज
भरार्ा.
६. सदर ऄर्ज र् संबंक्रधत कागदपत्रे Upload होण्यासाठी २ ते ३ क्रमक्रनटे लागू शकतात र् ते संबंक्रधत संगणक कें द्रातील
Internet Speed र्र ऄर्लंबनू अहे. हे लक्षात घेउन एकदा ‚ऄर्ज पाठर्ा‛या बटन र्र Click के ल्यार्र संयम बाळगनु
कागदपत्रे Upload होइपयांत २ ते ३ क्रमक्रनट र्ाट पाहार्ी.
७. संबंक्रधत कागदपत्रे Upload झाल्यार्र प्रत्येक र्ेळेस ऄर्ज प्राप्त झाल्याची पोच पार्तीची क्रमळालेली फाइल लाभार्थयाजस क्रप्रंट
करून दयार्ी.
८. तुमची ऄर्ज भरण्याची प्रक्रिया येथे पणू ज होते.
लाभार्थयाांचा अजग रद्द झाल्यावर काय करावे:
१. र्ेव्हा एखाद्या लाभार्थयाजची माक्रहती चक
ु ीची भरली गेल्यास क्रकंर्ा अर्श्क ती कागदपत्रे न लागल्यास त्याचा ऄर्ज
तपासणीऄतं ी रद्द होउ शकतो. ऄर्ज रद्द झाल्याचे कारण हे एस.एम.एस. द्वारे लाभार्थयाजस कळक्रर्ले र्ाइल. ऄशा पररक्रस्थतीत
तो ऄर्ज पन्ु हा दरुु स्त करून ऄपलोड करार्ा.
२. ऄर्ज दरुु स्त करताना ‘Fill Form’, बटन क्रदसेल. त्यार्र क्रललक करून ऄर्ज दरुु स्त करता येइल.
३. दरुु स्त करतेर्ेळी संपणू ज मळ
ू कागदपत्रे र् ऄर्ज व्यर्क्रस्थत पाहून ऄर्ज भरार्ा र् त्यानंतर ‘ऄर्ज पाठर्ा’ या बटनार्र क्रललक
करून ऄर्ज पन्ु हा पाठर्ार्ा.

