पपिंपरी चचिंचवड महानगरपालिका, पपिंपरी – ४११ ०१८.
नागररकािंची सनद

१) विभागाचे नाांि :-

झोपडपट्टी ननर्ल
मु न ि पन
म िुसन विभाग

२) विषय :-

ओळखपत्रासाठी पात्र करणे ि थकीत सेिाशल्
म क भरणे.

३) आिश्यक कागदपत्रे :-

१. सन १९८७ चा र्ळ
ू फोटोपास ककां िा गणनापत्रकाची पोहोच
२. अ) दद.१/१/१९९५ पि
ू ीचे र्तदारयादीतील नाि ककां िा ब)

दद.१/१/१९९५ पि
ू ीचे ननिडणक
ू ओळखपत्र ककां िा क) दद.१/१/१९९५
पि
ू ीचे सदर दठकाणािरील शासकीय ककां िा ननर्शासकीय परिाने
ककां िा परम ािे - जन्र्-र्त्ृ यद
ू ाखले /गर्
म ास्ता परिाना /िीज बबल/

टे ललफोन बबल /विक्रीकर, व्यिसायकर, आयकर अथिा इतर कर
भरल्याचे परम ािे यापैकी एक परम ािा. ३. सध्याचे परम ािे - आधार
ओळखपत्र क्रर्ाांक / सध्याचे ननिडणूक ओळखपत्र / र्तदार
यादीतील नाि

४. सदर झोपडीत सदयस्स्थतीत कमटमांबाचे िास्तव्य आिश्यक.

४) अांनतर् ननणुयासाठी लागणारा कालािधी :- अजु ददल्यापासन
७ कायाुलयीन ददिस
ू
५) र्ादहती / दाखले लर्ळण्याचे दठकाण :६) र्हाराष्ट्र झोपडपट्टी

(सध
म ारणा, ननर्ल
मु न आणण पन
म िुसन)

झोपडपट्टी ननर्ल
मु न ि पन
म िुसन विभाग, चचांचिड

अचधननयर्, १९७१ र्धील कलर् :-

िाय ३(१)

ठराि इ. :-

र्ब
मां ई – ४०० ०३२ ददनाांक – ११/७/२००१

७) शासन ननणुय, आदे श, पररपत्रक,
८) ननणुय घेणारे अचधकारी :-

शासन ननणुय क्रर्ाांक/गिस१
म २२०/प्र.क्र.२०४(१)झोपस-म १ र्ांत्रालय

ननणुयासाठी लागणारा

स्तर

पदनार्

पदहला स्तर

ललवपक

३ ददिस

दस
म रा स्तर

िसल
म ी अचधकारी

१ ददिस

नतसरा स्तर

प्रशासन अचधकारी

१ ददिस

सक्षर् प्राचधकारी

१ ददिस

आदे श प्रर्ाणपत्र ननगुलर्त करण्यास
सक्षर् अचधकारी

९) आिश्यक फी ि त्याांचे पररपत्रक :-

१०) फी भरण्याची पध्दत :-

११) अांनतर् ननणुय विहीत कालािधी

र्ध्ये न घेतला गेल्यास जयाांना

जबाबदार धरायचे त्याांचे नाि ि पदनार् :-

सोबत जोडलेले दरपत्रक
रोख,धनाकषु,धनादे श

कालािधी

*

सांबचां धत ललवपक/िसल
म ी अचधकारी/प्रशासन अचधकारी/
सक्षर् प्राचधकारी

१२) सेिा विदहत कालािधीत परम विली न

गेल्यास जयाांच्याकडे तक्रार करता येईल

तो अचधकारी ि त्याचा दरम ध्िनी क्रर्ाांक :-

सहा.आयक्
म त, झोपडपट्टी ननर्ल
मु न ि पन
म िुसन विभाग
चचांचिड, दरम ध्िनी क्रर्ाांक – ०२०-२७३५००१३

सोबत :- दरपत्रक

सक्षम प्राचिकारी तथा
सहा.आयक्
ु त (झोननप)ु

पपिंपरी चचिंचवड महानगरपालिका,
पपिंपरी – ४११ ०१८.

*
दरपत्रक

जागा

र्ालकी

शासकीय जागा

जागेचा िापर

िावषुक

जास्त िाढीि

चौ.फू.पयंत

शल्
म क रु.

क्षेत्रासाठी प्रनत

ननिासी

२२५

३००

३.००

सांयक्
म त

२२५

६००

४.५०

२२५

९००

६.००

ननिासी

२२५

१८०

१.८०

सांयक्
म त

२२५

३६०

२.७०

२२५

५४०

३.६०

बबगर

ननिासी

खाजगी जागा

क्षेत्रफळ

२२५ चौ.फू.पेक्षा

बबगर

ननिासी

चौ.फू. दर

