


 
स्वच्छ भारत अभभयान(नागरी) व स्वच्छ महाराष्ट्र अभभयान (नागरी) 

पप िंपरी चचिंचवड महानगरपाभिका 
                            वयैक्ततक घरगतुी शौचाियासाठी अर्ज         एक पाऊल स्वच्छतकेडे 

 
अ.  भौगोिीक पववरण -       अर्ज क्रमािंक - --------------------- 

१. राज्य – महाराष्ट्र  
२. जिल्हा – पुणे 
३. महानगरपाललका – पपिंपरी चचिंचवड महानगरपाललका, पप िंपरी ४११ ०१८ 
४. प्रभाग क्रमािंक - -------------------------------  प्रभागाच ेनाव ------------------------------------------ 
 

ब.  अर्जदाराची माहहती - 
१. अिजदाराच ेनाव - ---------------------------------------------------------------------------------- 
२.  ललिंग- प.ु  / स्री 
३.  वडील  / पतीच ेनाव -  ----------------------------------------------------------------------------- 
४.  मोबाईल क्रमािंक - ---------------------------------    ई मेल आयडी – -------------------------- 
५.  पत्ता    –--------------------------------------------------------------------------------------------- 
           ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
६. शौचालयाची आिची जस्िती – 
 अ.  शौचालय उपलब्धता   होय  / नाही  
 ब.    टु-पपट शौचालय    होय  / नाही  
 क.  सेजटटक टँक / सोक पपट   होय  / नाही  
 ड.    ड्रनेेि लाईनला िोडलेली    होय  / नाही  
 इ.  पाणीपुरवठा सुपवधा उपलब्धता  होय  / नाही  
 
७. बँक खात ेआधारकाडजला िोडले आहे काय ?  होय  / नाही 

 
८. आधारकाडजक्रमािंक -  
 
९. बँकेची माहहती - 
 अ.  बँकेच ेनाव - ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 ब.  बँक कोणत्या शहरात आहे --------------------------------------------------------------------------------- 
 क.   बँकेच्या शाखेच ेनाव ---------------------------------------------------------------------------------------- 
 ड.  आईएफएससी (IFSC) कोड ------------------------------------------------------------------------------ 
 ई.  बँक खात ेक्रमािंक ----------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
 

             

अिजदाराचा 

फोटो 



....२ 
१०. अिजदाराने फोटो सोबत िोडला आहे काय ? होय  / नाही  
 
११. आपण वयैजततक घरगतुी शौचालय योिनेत भाग घेव ु 
    इजच्छता काय ?                            होय  / नाही  
१२. प्रस्तापवत काम (   अशी  खुण करा) 
 अ. पतके शौचालय तयार करणे  क.सेजटटक टॅक – सोक पपट तयार करणे  
 ब. ड्रनेेि लाईनला िोडणे          ड.पाणीपुरवठा सुपवधा उपलब्ध करणे     
१३.खािीि कागदपत्ािंच्या सािंक्षाककत प्रती सोबत र्ोडिेल्या हठकाणी   ची  खुण करा 

१. ओळखपर कागदपरे – (आधार काडज / ननवडणुक ओळखपर  / पॅन कॉडज / इतर -----------) 
२. पत्याचा पुरावा - (लाईट बील  / पाणीपट्टी बील  / इतर   --------------------------------------) 
३. बँक पास बुक पहहल्या पानाची झरेॉतस प्रत  
४. शौचालय बािंधणे िागा उपलब्ध असल्याचा व सध्या घरी शौचालय नसल्याबाबत हमीपर  
 

       
 
हदनािंक -    /    /२०१५ 
हठकाण - ----------------      अर्जदाराची स्वाक्षरी –  
                                                         अर्जदाराच ेनाव -------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



स्वच्छ भारत अभभयान(नागरी) व स्वच्छ महाराष्ट्र अभभयान (नागरी) 
पप िंपरी चचिंचवड महानगरपाभिका 

वयैक्ततक घरगतुी शौचाियासाठी हमीपत् 
 
 

मी---------------------------------------------------------------------- राहणार ----------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

माझ्या घरी वैयजततक शौचालय उपलब्ध नसुन ते बािंधण्यासाठी माझ्याकडे पुरेशी िागा 

उपलब्ध आहे. 

मी वैयजततक घरगुती शौचालयासाठी अनुदान लमळण्यासाठी अिज केलेला आहे. 

अिाजमध्ये हदलेली माहहती व त्यासोबत िोडलेली कागदपर ेसत्य व खरी आहे. 

मला कें द्र, राज्य, महानगरपाललका  यािंचकेडुन ननयमानुसार प्राटत होणा-या 

अनुदानाचा उपयोग  वैयजततक घरगतुी शौचालय बािंधकाम करण्यासाठी करीन याची मी 

हमी देत आहे. 

 

 
 

         अर्जदाराची स्वाक्षरी 
हदनािंक -    /    /२०१५ 

नाव - ------------------------------- 
 


