गहृ जनमााण आजण शहरी गरीबी जनमाल
ु न मंत्रालय, भारत सरकार
पुरस्कृत

प्रधानमंत्री आवास योजना
सवाांसाठी घरे (शहरी)

सोलापूर महानगरपाललका, सोलापूर

आमचं स्वप्न साकारतंय, आमचं स्वत:च घर होतंय !

टप्पा-१ सर्ाांसाठी घरे शहर कृती आराखडा तयार करणे अांतगात मागणी सव्हेक्षण
ऑनलाईन रवजस्रे शन सरुु कर्यात येत आहे
कें द्रशासन परु स्कृ त प्रधानमंत्री आवास योजना “सवाांसाठी घरे (शहरी)” सोलापरू महानगरपाललका राबवीत असनू ही योजना झोपडपट्टीमधील
लाभार्थी व झोपडपट्टी बाहेरील आलर्थिकदृष्ट्या दबु िल घटक व अल्प उत्पन्न गटातील पात्र लाभार्थयाांकरीता आहे.
सोलापूर शहर सर्ाांसाठी घरे कृती आराखडा तयार कर्याचे र् तदनुषांवगक सव्हेक्षणाचे काम एनव्हायरोसेफ कन्सल्टांटटस, सोलापूर
याांना दे्यात आले असनू सोलापूर महानगरपावलके कडून स्र्तांत्र शहर ताांवत्रक कक्ष सद्ध
ु ा स्थापन कर्यात आलेले आहे.
योजनेचा कालावधी
टप्पा क्र. १ सदर टप्प्यात सर्ाांसाठी घरे कृती आराखडा, क्षमता बाांधणी र् सवर्स्तर प्रकल्प अहर्ाल तयार करणे.
टप्पा क्र. २ सवर्स्तर प्रकल्प अहर्ालानुसार प्राधान्य क्रमानुसार पात्र लाभार्थयाास घर देणे.

 झोपडपट्टी र्ावसयाांकरीता घटक क्र. १:- जवमनीचा साधनसपां त्ती म्हणून र्ापर करून त्यार्रील झोपडपट्टटयाांचा “आहे तेथेच” पुनवर्ाकास करणे र्
बावधत क्षेत्रार्रील झोपडपट्टटयाांचे योग्य वठकाणी पुनर्ासन करणे .

 झोपडपट्टी बाहेरील जयाांचे स्र्त:चे प्लॉट आहेत अशा पात्र लाभार्थयाांकरीता घटक क्र. २:-

कजा सांलग्न व्याज अनुदानाच्या
माध्यमातून आवथाक दृष्टया दुबाल घटक (३ लाखाांपयांत र्ावषा क उत्पन्न), अल्प उत्पन्न घटक (३ ते ६ लाखाांपयांत र्ावषा क उत्पन्न), मध्यम उत्पन्न घटक-१
(६ ते १२ लाखाांपयांत र्ावषा क उत्पन्न) मध्यम उत्पन्न घटक-२ (१२ ते १८ लाखाांपयांत र्ावषा क उत्पन्न) याांचेकररता परर्डणाऱ्या घराांकरीता व्याज अनुदान र्

घटक क्र. ४:- आवथाक दृष्टया दुबाल घटकाांतील लाभार्थयााद्वारे र्ैयविक स्र्रूपातील घरकुल बाांध्यास अनुदान.
 झोपडपट्टी बाहेरील जयाांचे स्र्त:चे प्लॉट नाहीत अशा पात्र लाभार्थयाांकरीता घटक क्र. ३:- खाजगी र् सरकारी (वनमशासकीय सस्ां था
धरून) याांच्या सहभागाने राबवर्ल्या जाणाऱ्या, परर्डणाऱ्या घराांची वनवमाती करणाऱ्या गहृ वनमााण प्रकल्पामध्ये (जयात वकमान २५० घरकुले असणे
आर्श्यक असून यातील वकमान ३५% घरे आवथाकदृष्टटया दुबाल घटकाांसाठी आरवक्षत असतील) अशा घरकुल योजनेतून पात्र लाभार्थयाां ना लाभ घेता येईल

जाहीर आवाहन
सोलापूर शहरातील झोपडपट्टीर्ावसय र् आवथाक दुबाल घटक, अल्प उत्पन्न गट, मध्यम उत्पन्न घटक-१ र् २ याांच्या आपल्या
स्र्त:च्या हक्काच्या घरासाठी प्रधानमत्रां ी आर्ास योजनेअतां गात www.pmaysolapur.org या सक
ां े तस्थळार्र ऑनलाईन नोंदणी
र् अांमलबजार्णीत उत्स्फूतापणे सहभागी होऊन महानगरपावलके स सहकाया करार्े.
सौ. शोभा बनशेट्टी
मा. महापौर
सो.म.पा.

सवा सन्माननीय पदाजधकारी व सदस्य
सोलापूर महानगरपावलका, सोलापूर

डॉ. राजेन्र भोसले
मा. जजल्हाजधकारी तथा प्र. आयुक्त
सो.म.पा.

● अवधक मावहतीसाठी सपां का ●
प्रधानमांत्री आर्ास योजना, सल्लागार कायाालय,
तळघर कौवन्सल हॉल, सोलापूर महानगरपावलका, सोलापूर.
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सल्लागार सस्ां था: एनव्हायरोसेफ कन्सल्टांटटस, सोलापूर

प्रधानमांत्री आर्ास योजना, शहर ताांवत्रक कक्ष,
तळघर कौवन्सल हॉल, सोलापूर महानगरपावलका, सोलापूर.
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