ప్రశ్న

జవాబు

జగననన సంపూర్ణ గృహ హక్కు పధకం

1.

రిజిసటర్డ్ పత్రం యొకు ప్రయోజనాలు

2. లబ్దిదారుడు తన రిజిసటర్డ్ పత్రం తో బంక్కలనుంచి ఋణం

ఏంటి

లబ్దిదారుడు తన ఇంటిపై freehold /సర్వహక్కులు కల్పంచబడును
పందుటక్క గాని,తనఖా పెట్టటకొనుటక్క గాని,అమ్ముకొనుటక్కగాని
లేదా భాహుమతిగా ఇచ్చుకొనుటక్క నాాయపర్మైన ఇబబందులు
లేక్కండా రిజిస్ట్రేషన్ కార్యాలయంలో రిజిషటర్డ చేసుకోవచ్చు

3. ఈ పధకం కంద పందిన పట్టట దావర్య క్రయ విక్రయమ్మలక్క
ఏవిధమైన ల్ంక్క డాక్కామంట్ అవసర్ంలేదు
4. లబ్దిదారుడిక చందిన స్థిర్యస్థి ని గ్రామ సచివాలయంలో రిజిసటర్డ
చేసుకోవచ్చు. రిజేస్ట్రేషన్ కార్యాలయం క్క రిజిస్ట్రేషన్ కోసం వెళ్లవలస్థన
అవసర్ంలేదు
5. లబ్దిదారుడి స్థిర్యస్థిని 22 (ఏ )నిభందన నుంచి తొలగంచబడుతంది.

దీనివలల లబ్దిదారుడు ఏవిధమైన లావాదేవీలైన చేసుకోవచ్చు
6. రిజిస్ట్రేషన్ రుసుమ్మ చల్లంచవలస్థన అవసర్ం లేదు. నామమాత్రపు రుసుమ్మ
తో గ్రామ సచివాలయం నందు రిజిస్ట్రేషన్ చేయబడును.

నా ఇలులను అమ్ముకోనే అవసర్మ్మ

ఈ పట్టట తీసుకొనట వలన దశ్శ్బిల కాలంగా నివస్థసుినన ఇంటిపై freehold

నాక్క లేదు ,మరి ఈ పట్టట నేను

/సర్వహక్కులు కల్పంచబడును మరియు తమ జీవన ప్రమాణాలను ఆరిికంగా

ఎందుక్క తీసుకోవాల్

మరుగు పరుుకోవచ్చు. ఇలుల అమ్ముకోకపోయినా ఈ పట్టటను బాంక్కలలో
తనఖా పెట్టటకొని క్కట్టంబ ఆరిిక పరిస్థితిని మరుగుపరుుకోవచ్చు. బాంక్కలలో
తనఖా పెట్టటకొనట దావర్య ఇంటిలోని మ్మఖ్ామైన అవసర్యలక్క, ఆరోగాపర్మైన
సమసాలక్క,ఉపాధి అవకాశాలను మరుగుపచ్చకోవట్టనిక ఆరిికంగా
ఉపయోగపడుతంది

ఈ పధకం యొకు ప్రయోజనాలను

1. 2014 సంవతసర్ంక్క మ్మందు ఇలాంటి పథకమ్మ ఒకటి ఉననపటిక ఏవిధమైన

ఉపయోగంచ్చకోకపోతే ఏమి

టైటిల్ డీడ్(పట్టట )జారీచేయలేదు. ఈ పధకం దావర్య మొటటమొదటిసారి పట్టట

జరుగుతంది

జారీచేయబడుతోంది.
2.ఋణం పందిన లబ్దిదారుడు ఋణం చల్లంచని వారీగా మిగల్పోవడమే
కాక్కండా ఆరిిక సంసిలనుంచి ఏవిధమైన ఆరిిక వెసులుబట్ట
పందలేకపోతారు
3. ఈ పధకం వినియోగంచ్చకొకపోవటం వలన ర్యష్ట్ర గృహ నిర్యుణ సంసి నుంచి
తీసుక్క నన ఋణమొతిం పెరిగపోవడమే కాక్కండా అధికామొతిం చల్లంచాల్స
వసుింది

గతంలోని ఏకకాల పరిష్కుర్యనిక (ots

1.

లబ్దిదారుడు ఋణం చల్లంచనపపటిక ఏవిధమైన రిజిసటర్డ్ పట్టట

)ప్రసుిత పధకానిక మధా ఉనన తేడా

ఇచేువారు కాదు.అదేవిధంగా టైటిఎల్ డీడ్ యిచీవారు కాదు. ప్రసుిత

ఏంటి

పధకందావర్య ఋణం చల్లంచిన ర్శీదు చూపంచిన వెంటనే స్థర్యస్థి
సంభందించిన పట్టట ఇవవబడుతంది
2. గతంలో వడీ్ ని మాత్రమే మాఫీ చేస్ట్రవారు,ప్రసుిత పధకం దావర్య
ప్రంతానిన బటిట నిర్ణయించిన మొతాినిన చల్లస్ట్రి సరిపోతంది
3. గతంలో మండల కంద్రంలోగాల గృహానిర్యుణశాఖ్ కార్యాలమక్క
వెళ్ళివలస్థ వచేుది. ప్రసుితం గ్రామ సచివాలయాలలో ఈ పధకం
ప్రయోజనం పందవచ్చు

ఋణ మొతిం ఎకుడ చల్లంచాల్

ఈ పదికమక్క సంభందించిన మొతిం పనులన్నన గ్రామ సచివాలయాలలో నే
జరుగుతాయి. లబ్దిదారులు గురిింపు,స్థిర్యస్థిక చందిన కొలతలు,రుసుం
చల్లంపు,ఋణ చల్లంపు పత్రం, రిజిసటర్డ్ పత్రం (21 .12 .2021 ) నుండి
పందవచ్చు

తండ్రి నిరిుంచిన ఒకు ఇంటిలో ఇదిరు
అననదమ్ములు ఉంటే ఈ పధకం
ఉపయోగంచ్చకోవచాు

ఒక ఇలుల నిరిుంచిన పక్షంలో ఒక వాకి లేదా హక్కుదారుడు సావధీనంలో ఇలుల ఉంటే ఈ
పధకందావర్య హక్కు దారులను గురిించి పదికానిన వరిింప చేసాిరు
ఒక సిలంలో రండు ఇలుల నిరిుంచ్చకొని గృహం ఋణం పందిన వారిక క్షేత్ర సాియిలో
పరిశీలన చేస్థ ఇదిరు హక్కు దారులక్క పట్టట జారీ చేయడం జరుగుతంది

