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◌़ 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  १८. नगरसिचव कायालय 

मांक: नस/४/का व/२१३/२०२१ 
दनांक : २३/०४/२०२१ 

 

ित, 
 

मा. ................................... 
सद य, पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर   ४११ ०१८.  

 
 

  वषय - पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची वशेष मा.महापािलका सभा  

 दनांक  ३०/०४/२०२१ रोजी दुपार  २.०० वाजता आयो जत केलेबाबत. 
   
 

मा.महोदय / महोदया, 
 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची वशेष मा.महापािलका सभा शु वार दनांक 
३०/०४/२०२१  रोजी दुपार  २.०० वाजता महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील 
यशवंतराव च हाण सभागृहात मा.उपसिचव महारा  शासन नगर वकास वभाग यांचेकड ल पञ 
.कोरोना-२०२०/ . .७६/न व-१४ द.३ जुलै २०२० अ वये ऑनलाईन प दतीने ( हड ओ 

कॉ फर संग ारे) आयो जत करणेत आलेली आहे. सोबत सभेची कायप का जोडली आहे. सभेस 
आपण ऑनलाईन प दतीने सहभागी हावे ह  वनंती. 
    
 
    

                     आपला व ासू,                 

                                                                   
(उ हास बबनराव जगताप) 

नगरसिचव 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  - ४११ ०१८. 

 

त :  १) कायालयीन नोट स बोड 

 २) सव शाखा मुख व शाखािधकार     
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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  - ४११ ०१८. 
सूचना 

( महारा  महानगरपािलका अिधिनयम  चे अनुसूची करण २ मधील  

िनयम मांक १ (ड ) (एच) (आय) अ वये ) 

वशेष मा.महापािलका सभा   

कायप का मांक ५७ 
 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची वशेष मा.महापािलका सभा शु वार दनांक 
३०/०४/२०२१ रोजी दुपार  २.०० वाजता महानगरपािलका शासक य इमारतीमधील यशवंतराव 
च हाण सभागृहात मा.उपसिचव महारा  शासन नगर वकास वभाग यांचेकड ल पञ .कोरोना-
२०२०/ . .७६/न व-१४ द.३ जुलै २०२० अ वये ऑनलाईन प दतीने ( हड ओ कॉ फर संग 
ारे) आयो जत करणेत आलेली आहे. सदर सभेम ये खालील कामकाज होईल. 

  

वषय मांक १) संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचे प  . शा/१५/का व/६८/२०२१,  
                        द.३०/०३/२०२१ 

                               २) मा. थायी सिमती सभा ठराव .९१७१, द.१५/०४/२०२१  

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेतील वग १ ते वग ४ चे अिधकार /कमचार  यांना सन 
१९७९-८० पासून शासन िनणया या आधारे महानगरपािलका ठराव व वकृत धोरणानुसार 
घरबांधणी, भुखंड, घरदु ती, घर व तार अि म दले जात आहे. स थतीत शासन िनणय 
मांक घबांअ-20१2/ . .30/२०१२/ विनयम मं ालय मुंबई ४०००३२ द.२० फे ुवार  २०१५ अ वये 

तसेच मनपा धोरणानुसार घरबांधणी अि मासंदभात खालील माणे धोरण िन त केले आहे व 
यानुसार घरबांधणी व इतर अि म मंजूर केले जाते. 

 
अ. . अि माचा तपिशल घरबांधणी अि मा या रकमेची कमाल मयादा 

  “ए स” वग करण 

अ) 

१) जमीन खरेद  क न यावर व हत 
कालावधीत घर बांधणे कंवा २) 
वत: या मालक या जागेवर नवीन घर 

बांधणे, कंवा ३) वत: या मालक या 
जागेवर ल मोडकळ स आलेले घर पाडून 
नवीन घर बांधणे, कंवा ४) बांधकाम 
चालू असलेले नवीन घर कंवा तयार 
नवीन घर खरेद  करणे.(घरबांधणी 
अि म) 

मूळ वेतना या (वेतन बॅड मधील वेतन + ेड 
वेतन) २०० पट कंवा  .५०.०० ल  कंवा 
घराची कंमत कंवा अि म परतफेड ची मता 
यापैक  कमी असेल ती र कम 

ब) 
घर बांध यासाठ  जमीन खरेद  करणे. 

( भुखंड खरेद  अि म ) 

मूळ वेतना या (वेतन बॅड मधील वेतन + ेड 
वेतन) २०० पट कंवा  .१५.०० ल  कंवा 
जिमनीची कंमत कंवा अि म परतफेड ची 
मता यापैक  कमी असेल ती र कम               

क) वत: या मालक या राह या घराचे 
नवीन बांधकाम क न व तार करणे.  

 मूळ वेतना या (वेतन बॅड मधील वेतन + ेड 
वेतन) २०० पट कंवा  .१५.०० ल  कंवा 
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(घर व तार अि म ) बांधकामाची कंमत कंवा अि म परतफेड ची 

मता यापैक  कमी असेल ती र कम 

ड) 

स याचे राहते घर िनवास यो य 
कर यासाठ  घरदु ती अि म    (राह या 
घरात नवीन सोयी कंवा अंतगत 
सजावट करणे यासाठ  अनु ेय नाह  ) 

मूळ वेतना या (वेतन बॅड मधील वेतन + ेड 
वेतन) १०० पट कंवा  .७.५० ल  कंवा 
घरदु तीचा खच कंवा अि म परतफेड ची 
मता यापैक  कमी असेल ती र कम 

इ) 

 

हाऊिसंग डे हलपमट फायना स 
काप रेशन (H.D.F.C.) , रा ीयकृत 
बॅका/सहकार  बॅका,महारा  टेट 
हाऊिसंग फायना स काप रेशन व 
त सम शासन मा य व ीय सं थाकडून 
घरबांधणी या योजनासाठ  घेतले या 
कजाची परतफेड कर यासाठ  

कमचा-याने व ीय सं थेकडून घेतले या 
कजाची र कम वजा अि म मंजूर कर या या 
तारखेपयत कमचा-याने सं थेला परतफेड 
केलेली  र कम कंवा अि म  मंजूर कर या या 
तारखेला व ीय सं थेला परतफेड कर यासाठ  
बाक   रा हलेली र कम कंवा मूळ वेतना या 
(वेतन बॅड मधील वेतन + ेड वेतन) २०० 
पट कंवा  .५०.०० ल  कंवा घराची कंमत 
कंवा अि म परतफेड ची मता यापैक  कमी 
असेल ती र कम 

फ जुने घर वकत घे यासाठ  अि म 

मु यांकन कर यास ािधकृत कर यात 
आले या य ंनी ( Authorised Valuers) 

दले या माणप ाम ये नमूद केलेली जु या 
घराची कंमत कंवा मूळ वेतना या २०० पट 
कंवा  .५०.०० ल  कंवा  अि म परतफेड ची 
मता यापैक  कमी असेल ती र कम 

     महारा  शासन व  वभाग यांचेकड ल शासन िनणय मांक घबांअ-२०१९/ . .१४/ 
२०१९/ विनयम मं ालय, मुंबई ४०००३२. दनांक.०२ फे ुवार  २०२१ अ वये ७ या वेतन 
आयोगा या सुधा रत वेतन ेणीतील मुळ वेतनानुसार घरबांधणी अि म मंजुर या मयादेत सुधारणा 
करणेत आले या आहेत व यास अनुस न पंपर  िचंचवड कमचार  महासंघ यांनी द.08/02/2021 

या प ा वये वर ल शासन िनणया वय े मनपा कमचा-यांना देखीन घरकजात वाढ कर याची 
मागणी केलेली आहे. द.02/02/2021 या शासन िनणयातील केले या सुधारणा खालील माणे – 

 
शासन िनणय.- 

1. घरबांधणी अि माची कमाल मयादा.- 
घरबांधणी वषयक व वध योजनांसाठ  मनपा कमचा-यांना घरबांधणी अि म मंजूर कर याकर ता 
सात या वेतन आयोगानुसार मूळ वेतन  वचारात घे यात यावे.अशा वेतनावर आधार त घरबांधणी  
 
अि म मंजूर कर ता महारा  शासनाचे व  वभागा या .घभाभ-१०१५/ . .१९/सेवा-५,  द.१६ 
डसबर २०१६ या शासन िनणया वये घो षत कर यात आले या (तसेच याम ये वेळोवेळ  
कर यात येणा-या सुधारणानुसार) “ए स”, “वाय” व या यित र  उवर त वग करणातील शहराम ये 
घर/सदिनका/जमीन खरेद साठ  सुधार त कमाल मयादा पुढ ल माणे कर यात आलेली आहे. 
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अ. . अि माचा तपिशल 
घरबांधणी अि मा या रकमेची कमाल मयादा 

“ए स” वग करण 

अ) 

१) जमीन खरेद  क न यावर व हत 
कालावधीत घर बांधणे कंवा २) 
वत: या मालक या जागेवर नवीन घर 

बांधणे, कंवा ३) वत: या मालक या 
जागेवर ल मोडकळ स आलेले घर पाडून 
नवीन घर बांधणे, कंवा ४) बांधकाम चालू 
असलेले नवीन घर कंवा तयार नवीन घर 
खरेद  करणे.(घरबांधणी अि म) 

 मूळ वेतना या 1०० पट कंवा  .7०.०० ल  
कंवा घराची कंमत कंवा अि म परतफेड ची 
मता यापैक  कमी असेल ती र कम 

ब) घर बांध यासाठ  जमीन खरेद  करणे.        
( भुखंड खरेद  अि म ) 

मूळ वेतना या 1०० पट कंवा  .21.०० ल  
कंवा जिमनीची कंमत कंवा अि म 
परतफेड ची मता यापैक  कमी असेल ती 
र कम 

क) 
वत: या मालक या राह या घराचे 

नवीन बांधकाम क न व तार करणे.              
( घर व तार अि म ) 

 मूळ वेतना या १०० पट कंवा  .२१.०० ल  
कंवा बांधकामाची कंमत कंवा अि म 
परतफेड ची मता यापैक  कमी असेल ती 
र कम 

ड) 

स याचे राहते घर िनवास यो य 
कर यासाठ  घरदु ती अि म    (राह या 
घरात नवीन सोयी कंवा अंतगत सजावट 
करणे यासाठ  अनु ेय नाह  ) 

मूळ वेतना या ५० पट कंवा  .१०.५० ल  
कंवा घरदु तीचा खच कंवा अि म 
परतफेड ची मता यापैक  कमी असेल ती 
र कम 

इ) 

 

हाऊिसंग डे हलपमट फायना स काप रेशन 
(H.D.F.C.) , रा ीयकृत बॅका/सहकार  

बॅका,महारा  टेट हाऊिसंग फायना स 
काप रेशन व त सम शासन मा य व ीय 
सं थाकडून घरबांधणी या योजनासाठ  
घेतले या कजाची परतफेड कर यासाठ  

अि म मंजूर कर या या तारखेला िश लक 
असलेची कजाची र कम कंवा मूळ 
वेतना या  १०० पट कंवा  .७०.०० ल  कंवा 
घराची कंमत कंवा अि म परतफेड ची 
मता यापैक  कमी असेल ती र कम 

फ) 

 

 

  जुने घर वकत घे यासाठ  अि म 

मु यांकन कर यास ािधकृत कर यात 
आले या य ंनी ( Authorised Valuers) 

दले या माणप ाम ये नमूद केलेली जु या 
घराची कंमत कंवा मूळ वेतना या १०० पट 
कंवा  .७०.०० ल  कंवा  अि म परतफेड ची 
मता यापैक  कमी असेल ती र कम 

 
       उ  शासन िनणयातील सु ानुसार सात या वेतन आयोगानुसार महापािलका कमचा-यांना 
खालील माणे अट  व शत नुसार घरकज मंजूर करावे लागेल. 
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२)    घरबांधणी अि माची वसुली.- 
अ)  अ ीमाची याजासह वसूली सेवािनवृ ीपूव  पूण होईल अशा प दतीने वर ल अ,इ आ ण फ 

येथील योजनाकर ता कमाल २० वषात थम १९२ मािसक ह यात मूळ अि म व नंतर ४८ 
मािसक ह यात याज वसूल कर यात यावे ब ,क आ ण ड येथील योजनासाठ  घेतले या 
अि माची वसूली याजासह कमाल ९६ मािसक ह यात थम ७२ मािसक ह यात मूळ 
अि म व नंतर २४ मािसक ह यात याजाची र कम वसूल कर यात यावी. अि म धारक 
या या इ छेनुसार कमी कालावधीत अि म व याजाची र कम फेड यासाठ  मािसक 

ह याची र कम वाढवू शकेल.  अ ीमधारकाचा सेवा कालावधी उपरो  नमूद कालमयादेपे ा 
कमी िश लक आहे अशा करणी,उवर त सेवा कालावधी वचारात घेऊन मु ल व याज 
वसुली सेवािनवृ ीपूव  पूण होईल या ीने मु ल व याजाचा वसुली कालावधी िन त 
कर यात यावा. 

ब)  घरबांधणी अि माची र कम एकरकमी मंजूर केली अस यास अि मा या वसुलीची सु वात 
अि माची र कम वतर त के यानंतर या लगत या म ह यापासून कर यात येईल. 
घरबांधणी अि माची र कम एकापे ा अिधक ह यात मंजूर केली अस यास अि मा या 
वसुलीची सु वात अि माचा थम ह ा वतर त के यानंतर या लगत या म ह यापासून 
कर यात येईल. 

३) अि म मंजूर साठ  मनपाचे यापुव या द .05/08/2016 या प रप कातील अट .१ ते १८ 
आहे तशा लागू राहतील 

४) अि म परतफेड या मतेची प रगणना पुढ ल माणे कर यात यावी. 
 

अ. . रा हले या शासन सेवेची मयादा परतफेड ची मता 

१. २० वषानंतर सेवािनवृ  होणा-या कमचा-यां या 
बाबतीत 

मूळ मािसक वेतना या 100 ट के 
X मािसक सेवा कालावधी 

२. 
१० वषानंतर परंतू २० वषाची सेवा पूण 
हो यापूव  सेवािनवृ  होणा-या कमचा-यां या 
बाबतीत. 

मूळ मािसक वेतना या 90 ट के 
X मािसक सेवा कालावधी 

३. 
१० वषा या आत सेवािनवृ  होणा-या तथा प 
सेवािनवृ ीसाठ  कमान ५ वष सेवा कालावधी 
िश लक असणा-या कमचा-यां या बाबतीत 

मूळ मािसक वेतना या 80 ट के 
X मािसक सेवा कालावधी 

५) याज दराबाबत अ य आदेश िनगिमत होईपयत या आदेशा वये र .. 25.00 ल  पयत या 
घर बांधणी करणी याजाची प रगणना 7.9% दराने करावी व र .. 25.00 ल  वर ल मंजूर 
अ ीमा या बाबतीत मा  संपुण मंजूर अि म रकमेवर याजाची प रगणना 9.9% या 
एक प दराने कर यात यावी. या आिथक वषात घरबांधणी अि म मंजूर केले असेल या 
आिथक वषासाठ  जो याजदर लागू कर यात आला असेल या दराने याजाची प रगणना 
कर यात यावी. याजाची प रगणना व  वभागा या प रप क .अि म-
१०९९/ . .४९/९९/ विनयम, द.५ मे, २००० म ये नमूद केले या प दतीने कर यात 
यावी. 
 
 



 6
 

६) शासन िनणयातील सुधार त मयादा आदेश िनगत केले या दनांकापासून अंमलात येतील. 
तथा प या अिधकार /कमचा-यांना द.05/08/2016 या मनपा आदेशा वये घरबांधणी 
अि माची र कम एकापे ा अिधक ह यात मंजूर केली असेल व अ ीमधारकास या शासन 
िनणया या दनांकापयत अ ीमाचे सव ह े वतर त केले नसतील अशा करणी संबंिधत 
अ ीम धारकास सदर शासन िनणयानुसार वह त सव अट /शत या अधीन वाढ व अ ीम 
अनु ेय करता येईल. या यित र  यापूव  मंजूर कर यात आलेली घरबांधणी अि माची 
करणे पु हा न याने उघड यात येणार नस याने वाढ व घरबांधणी अि म मंजूर केले 

जाणार नाह . सबब शासन िनणय व मनपा धोरणात नमुद के यानुसार उपरो  घरबांधणी 
व इतर अि मासाठ  सुच वले या धोरणास व अट स मा यता देणेकामी मा.महापािलका 
सभेकडे िशफारस करणते येत आहे. 

वषय मांक २) संदभ – १) मा.िभमाबाई फुगे, मा.श ु न काटे यांचा ताव. 
                                          २) मा. थायी सिमती सभा ठराव .९२७०, द.२३/०४/२०२१  

             पवना धरण पाईप लाईन टाकणे अंदोलना या वेळ  गोळ बारात खालील शेतकर  
जखमी झालेले आहेत. 

अ. . जखमी शेतक-याचे नावे गाव 

१ ी. योगेश शंकर तुपे गे हडे वसाहत 

२ ी. िशवाजी भै  वव ितकोना पेठ 

३ ी. अिमत ल मण दळवी कोथून 

४ ी. वशाल रा हदास राऊत क ंज 

५ ी. अ जत जािलदंर चौधर  (वारस) गणेश म छ  चौधर  सडवली 

६ ी. नवनाथ मधुकर गराडे बऊरवाड  , बऊर 

७ ी. गणेश ाने र तरस थुगाव 

८ ी. तुकाराम बबन दळवी बऊरवाड  , बऊर 

९ ी. मा ती बारकू खर ड ( वारस) अिनकेत मा ती खर ड  बऊर 

१० ी. काळूराम सखाराम राऊत ( वारस ) गोर नाथ वरघडे राऊतवाड  

११ ी. द ा ये गबळू पवार ( वारस ) गणपत द ा ये पवार राऊतवाड  

१२ ीम. सुरेखा िशवाजी कुडे सडवली 

  
           वर ल जखमी शेतक-यां या वारसांना/ नातेवाईक महापािलका सेवेत घेणेस मा यता 
देणेकामी महापािलका सभेकडे िशफारस कर यात येत आहे.  
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वषय .३) संदभ – १) मा.शिशकांत कदम, मा.श ु न काटे यांचा ताव. 
                  २) मा. थायी सिमती सभा ठराव मांक ९२७२, द.२३/०४/२०२१ 
           को वड-१९ वषाणू ादुभावाने अनेक दूरगामी प रणाम अथ यव थेवर झालेला असून 
अनेक छोटे यावसाियक आ ण मोलमजुर  करणारे क कर  या घटकाला आिथक तणावाचा सामना 
करावा लागत आहे. याम ये परवानाधारक र ाचालक, पथ व े त,े घरेलू कामगार, बांधकाम मजूर, 
चमकार, नािभक, शालेय व ाथ  वाहतूक करणारे वाहन चालक, जम ेनर, लोककलावंत आ ण 
बँड पथक या घटकां या उपजी वकेवर वपर त प रणाम झाला आहे. यामुळे या घटकांना 
महानगरपािलके माफत आिथक मदत देणे आव यक अस याने खालील माणे कागदप ांची पूतता 
करणा-या अजदार य ंना पािलके या नागरव ती वकास योजना वभागामाफत र. . ३०००-/ ( 

एकदाच ) अथसहा य अदा कर यास मा यता दे यात यावी.  
1) परवानाधारक र ाचालक -  अजासोबत जोडावयाची कागदप  े

अ) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह तील रेशनकाडची झेरॉ स स य त आव यक. 
ब) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह तील आधारकाडची झेरॉ स स य त आव यक. 
क) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका िनवडणूक मतदार ओळखप ाची झेरॉ स स य त  

   आव यक. 
ड) आरट ओकडून िमळाले या बॅच ब ला आ ण लायसन ची झेरॉ स स य त. 
इ) वाहन न दणी माणप ाची (आर.सी.) आ ण र ा परिमटची  झेरॉ स स य त. 
2)     पथ व े ते - अजासोबत जोडावयाची कागदप  े

अ) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह तील रेशनकाडची झेरॉ स स य त आव यक. 
ब) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह तील आधारकाडची झेरॉ स स य त आव यक. 
क) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका िनवडणूक मतदार ओळखप ाची झेरॉ स स य त 

   आव यक. 
ड) पंपर -िचंचवड महानगरपािलकेकडून िमळाले या परवा याची झेरॉ स स य त.  

इ) पंत धान आ मिनभर योजनेअंतगत पंपर-िचंचवड महानगरपािलकेने दले  या िशफारस  
प ाची झेरॉ स स य त. 

3) चमकार यवसाियक - अजासोबत जोडावयाची कागदप  े

अ) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह तील रेशनकाडची झेरॉ स स य त आव यक. 
ब)  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह तील आधारकाडची झेरॉ स स य त आव यक. 
क) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका िनवडणूक मतदार ओळखप ाची झेरॉ स स य त 

   आव यक. 
ड) दुकान परवा याची झेरॉ  स स य त  (शॉप ऍ ट परवाना त). 
इ) गटई कामगारांचे शासक य / मनपाकड ल न दणी माणपञ (अस यास). 
 
4) नािभक यावसाियक - अजासोबत जोडावयाची कागदप  े

अ) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह तील रेशनकाडची झेरॉ स स य त आव यक. 
ब) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह तील आधारकाडची झेरॉ स स य त आव यक. 
क) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका िनवडणूक मतदार ओळखप ाची झेरॉ स स य त 

   आव यक. 
ड) दुकान परवा याची झेरॉ  स स य त (शॉप ऍ ट परवाना त). 
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इ) एका दुकानासाठ  जा तीत जा त ५ कामगारांना अथसहा य देय राह ल.  

   येकाची वर नमुद केले माणे अ, ब, क  ह  कागदपञे आव यक.  

5) शालेय व ाथ  वाहतूक करणारे वाहन चालक (शाळे या पे रोलवर ल वगळून) 
    अजासोबत जोडावयाची कागदप  े

अ) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह तील रेशनकाडची झेरॉ स स य त आव यक. 
ब) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह तील आधारकाडची झेरॉ स स य त आव यक. 
क) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका िनवडणूक मतदार ओळखप ाची झेरॉ स स य त 

   आव यक. 
ड) आरट ओ कडून िमळाले या परवा याची आ ण लायसन ची झेरॉ स स य त. 
 इ) शाळेचे मा यता प ाची स य त. 
6) जम यवसाियक  - अजासोबत जोडावयाची कागदप  े

अ) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह तील रेशनकाडची झेरॉ स स य त आव यक. 
ब) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह तील आधारकाडची झेरॉ स स य त आव यक. 
क) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका िनवडणूक मतदार ओळखप ाची झेरॉ स स य त 

   आव यक. 
ड) शॉप ऍ ट लायस सची झेरॉ स स य त. 
इ) एका जमसाठ  जा तीत जा त ५ जम ेनर यांना अथसहा य देय राह ल.  

   येकाची वर नमुद केले माणे अ, ब, क  ह  कागदपञे आव यक.  

फ) जम ेनरने कमान ६ म हने कालावधीचा जम ेनर कोस पुण केला अस याचे 
माणपञ आव यक.  

7) लोककलावंत - अजासोबत जोडावयाची कागदप  े

अ) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह तील रेशनकाडची झेरॉ स स य त आव यक. 
ब) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह तील आधारकाडची झेरॉ स स य त आव यक. 
क) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका िनवडणूक मतदार ओळखप ाची झेरॉ स स य त 

   आव यक. 
ड) लोककलावंत असले बाबतची शासक य न दणी माणप ाची झेरॉ स स य त कंवा 
   न दणीकृत नाटयकला सां कृितक ेञाशी संबंिधत, अिधकृत सं थेशी िनगड त कलावंत  

   सभासद असलेबाबतचा पुरावा आव यक.   

8)    घरेलू कामगार - अजासोबत जोडावयाची कागदप  े

अ) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह तील रेशनकाडची झेरॉ स स य त आव यक. 
ब) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह तील आधारकाडची झेरॉ स स य त आव यक. 
क) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका िनवडणूक मतदार ओळखप ाची झेरॉ स स य त 

   आव यक. 
ड) घरेलू कामगार शास कय न दणी माणप ाची झेरॉ स स य त (कामगार आयु     

   यांचेकड ल न दणी / न दणी शु क भर याची पावती) 
9) बांधकाम मजुर - अजासोबत जोडावयाची कागदप  े

अ) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह तील रेशनकाडची झेरॉ स स य त आव यक. 
ब) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह तील आधारकाडची झेरॉ स स य त आव यक. 
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क) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका िनवडणूक मतदार ओळखप ाची झेरॉ स स य त 

   आव यक. 
ड) बांधकाम मजुर शासक य न दणी माणप ाची झेरॉ स स य त (कामगार आयु     

   यांचेकड ल न दणी / न दणी शु क भर याची पावती) 
10) बँड पथक - अजासोबत जोडावयाची कागदप  े

अ) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह तील रेशनकाडची झेरॉ स स य त आव यक. 
ब) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह तील आधारकाडची झेरॉ स स य त आव यक. 
क) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका िनवडणूक मतदार ओळखप ाची झेरॉ स स य त 

   आव यक. 
ड) दुकान परवा याची झेरॉ  स स य त (शॉप ऍ ट परवाना त) 
इ) एका बँड पथकासाठ  जा तीत जा त ५ वाजंञी कलाकारांना अथसहा य देय राह ल.  
 

      येकाची वर नमुद केले माणे अ, ब, क  ह  कागदपञे आव यक यासाठ  आव यक 
असणार  तरतूद नागरव ती वकास योजना वभागाकड ल सन २०२१-२२  (अंदाज प क पान 
.३१३) या लेखािशषावर ल अनु  ३, ४, ६, ८, १०, ११, १२ या येक लेखािशषावर ल 

र. .५,००,०००/- वगळून उवर त सव र कम व अ. .७ वर ल र. .८०,०००००/ अनु .९ वर ल 
र. .६,००,००,०००/ अ. .१३ वर ल र. .१,७०,००,०००/ व अनु  १४ वर ल र. .८०,००,०००/ असे 
एकूण र. .१४,६५,००,०००/ (अ र  र. .चौदा कोट  पास  लाख फ ) योजनेसाठ  खच करणेस 
तसेच नागरव ती वकास योजना वभागा या इतर क याणकार  योजनेअंतगत को वड दलासा हे 
नवीन उपलेखािशष करणेस व यात सदरची र कम वग कर यास मा यता दे यात यावी. तसेच 
सदरची वापरलेली र कम नागरव ती वकास योजना वभागाकड ल संबंिधत योजनांसाठ  
आव यक अस याने पुढ ल चार म ह यात लेखा वभागाने उपल ध क न ावी तसेच सदर 
योजनेतील अखिचत रा हलेली र कम नागरव ती वकास योजना वभागास संबंिधत योजनांवर 
खच कर यास मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे.   
 
                                                                                                                                             

                                                          
                               (उ हास बबनराव जगताप)                  
                                                             नगरसिचव 

   पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  - ४११ ०१८. 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  ४११ ०१८. नगरसिचव कायालय 

मांक : नस/४/का व/२१३/२०२१ 
दनांक : २३/०४/२०२१ 

 
टप :- १) तुत कायपिञकेवर ल  वषयपञ (डॉकेट) नगरसिचव कायालयात वाचणेसाठ  

         ठेवणेत आले आहे. 


