सिडकोच्या महागृहसिमाण योजिेच्या वाटपपत्र समळालेल्या अजजदाराांकडू ि
ऑिलाईि पेमेंट बाबत वारां वार सवचारण्यात ये णारे प्रश्ि व तयाांची उत्तरे
खालीलप्रमाणे :
1. मला वाटपपत्र कधी दे ण्यात ये ईल?
कागदपत्ाांच्या छाननीअांती पात् ठरलेल्या अर्जदाराांना www.cidco.nivarakendra.in
या सांकेतस्थळावर र्ाऊन Username व Password टाकून स्वत: वाटपपत्
डाऊनलोड करण्याची सोय उपलब्ध करुन ददले ली आहे . तसेच पात् सवज अर्जदाराांना
वाटपपत् ऑनलाईन पध्दतीने दनगजदित करण्यात आलेली आहे त.
2. हप्ततयाच्या रक्कमेचा भरणा कधी व कुठे करावा ?
वाटपपत्ात निूद केलेल्या दे य ददनाांकापूवी हप्त्याच्या रक्किेचा भरणा केवळ
ऑनलाईन पध्दतीने करण्यात यावा. डीडी अथवा धनादे शाद्वारे रक्कि स्स्वकारली
र्ाणार नाही व यािुळे झाले ल्या दवलांबास अर्जदार र्बाबदार राहील.
3. अजजदाराांिा िदसिका कधी समळतील ?
सददनकाांचा ताबा योर्ना पुस्स्तकेत ददल्याप्रिाणे दिळे ल. अदधक िादहतीकरीता योर्ना
पुस्स्तका वाचावी.
4. मला गृहकजज किे समळणार ?
अर्जदाराांनी दसडको दनवारा केंद्र, टॉवर नां. 10, आठवा िर्ला, बेलापूर रे ल्वे स्टे शन,
सीबीडी-बेलापूर, नवी िुांबई येथे भेट द्यावी. अथवा ब ँकेिध्ये सांपकज साधावा.
5. हप्तता सकती भरावा ?
वाटपपत्ात हप्त्याची रक्कि व दे य ददनाांकच्या ददले ल्या वेळापत्कानुसार भरावी.
(कृ पया आपणाांस हप्त्याच्या रक्किेपेक्षा किी रक्कि भरता येणार नाही, ही बाब लक्षात
ठे वावी.)

6. सद. 24/10/2019 िांतर हप्ततया भरल्याि दां ड लागेल ?
होय, कृ पया वाटपपत्ातील दवलां ब शुल्क याबाबतच्या िादहतीचे अवलोकन करावे.
7. रक्कमेचा भरणा करण्यापूवी वाटपपत्रातील रे फरन्ि िांबर चुकीचा दर्ज सवतो.
याकरीता दसडको दनवारा केंद्र येथे सांपकज साधावा. अथवा दसडको दनवारा हे ल्पलाईन
022-62722250 दूरध्वनीवर सांपकज साधावा.
8. सदलेल्या हप्ततयाच्या जास्त रक्कमेचा भरणा करु र्कतो ?
अर्जदार हप्त्याच्या रक्किेचा पूणज भरणा करु शकतो. याकदरता भरावयाच्या
रक्किेसिोर स्क्लक करावे व पेिेंट करावे. (कृ पया आपणाांस हप्त्याच्या रक्किेपेक्षा
किी रक्कि भरता येणार नाही, ही बाब लक्षात ठे वावी.)
9. माझा मोबाईल क्रमाांक बदली करावयाचे अिल्याि काय करावे ?
कृ पया दसडको दनवारा केंद्राच्या www.cidco.nivarakendra.in सांकेतस्थळावर
र्ाऊन “Change Mobile Number” “िोबाईल क्रिाांक बदलणे” करीता पुढील
सुचनाांचे पालन करावे.
10.रक्कमेचा भरणा करतवेळी NEFT/RTGSिाठी बँकेची मासहती दर्ज सवत िाही?
अर्जदाराने स्वत:च्या ब ँकेत NEFT/RTGS चे Challan/Receipt ची प्रप्रटआऊट
दाखवावी. ब ँक ददले ल्या खा्यात रक्कि र्िा करु शकेल. अर्जदाराांनी काढलेली
NEFT/RTGS चे Challan/Receipt हे केवळ ्याच ददवशी 11.59 वार्ेपयंत वैध
असेल व पुढील ददवशी पेिेंट करावयाचे असल्यास नवीन Challan/Receipt काढू न
पेिेंट करावे.
11. रक्कमेचा भरणा करतेवेळी र्ां का अिल्याि काय करावे ?
याबाबत दसडको दनवारा केंद्र येथील टोल फ्री नां. 022-62722250 वर सांपकज
साधावा.

12. ऑिलाईि रक्कमेचा भरणा केल्यािांतर ऑिलाईि पावती समळकत ििल्याि
काय करावे?
अर्जदाराने ऑनलाईन भरणा केल्याची पावती दकिान 24 तासानांतर उपलब्ध करुन
दे ण्यात येईल व तद्नांतर अर्जदारास डाऊनलोड करता येईल.
13. ओटीपी (OTP) ये त ििल्याि काय करावे ?
अर्जदाराने दसडको दनवारा केंद्राच्या www.cidco.nivarakendra.in या
सांकेतस्थळावर र्ाऊन िोबाईल नांबर बदली करण्याच्या सुचनाांचे पालन करावे.
नोंदणी केलेल्या िोबाईल नांबरवर नांतर आपणाांस ओटीपी (OTP) पाठदवण्यात येईल.
: िावधाितेचा इर्ारा :
सिडको

महामां डळािे

या

योजिेतील

िदसिकाांच्या

सवतरणािाठी

ककवा

याबाबतच्या कोणतयाही कामािाठी कोणालाही प्रसतसिधी / िल्ला दे णारा वा
प्रॉपटी एजांट म्हणूि िेमलेले िाही. अजजदाराांिी कोणतयाही अिसधकृ त व्यक्तीर्ी
परस्पर पैर्ाांचा व्यवहार केल्याि तयाला सिडको जबाबदार राहणार िाही. तिेच
अजजदाराि कोणी दलाल व्यक्ती परस्पर अजज सवक्री ककवा सिडकोच्या िावे पैिे
उकळणे ककवा फिवणूक करणे इतयादी बाबी करतािा आढळल्याि व्यवस्थापक
(पणि-2) याांचे कायालयाि खालील पतयावर कळवावे .
पत्ता : व्यवस्थापक (पणि)-2
रायगड भवि, सतिरा मजला,
िीबीडी बे लापूर, िवी मुांबई 400614.

