
 
 

                   

                                                   पप िंपरी चचिंचवड महानगरपालिका, पप िंपरी – ४११ ०१८. 
नागररकािंची सनद  

१) विभागाचे नाांि :-     झोपडपट्टी ननर्मलुन ि पमनिसुन विभाग 

२) विषय :-      झोपडी पात्र करून  जेएनएनयआूरएर् अांतगतु पमनिसुन लाभ   

                                       लर्ळणेबाबत 

३) आिश्यक कागदपत्र े:-   १. सन १९८७ चा र्ळू फोटोपास ककां िा गणनापत्रकाची पोहोच                                                   

२. अ) दद.१/१/१९९५ पिूीचे र्तदारयादीतील नाि  ककां िा ब)  

दद.१/१/१९९५ पिूीच ेननिडणकूओळखपत्र ककां िा कदद.१/१/१९९५    

पिूीच ेसदर दठकाणािरील शासकीय ककां िा ननर्शासकीय परिाने  

ककां िा पमरािे -  जन्र्-र्तृ्य ूदाखल/े गमर्ास्ता-परिाना / िीज बबल     

/ टेललफोन-बबल / विक्रीकर,व्यिसायकर, आयकर अथिा इतर  
कर भरणा केल्याच ेपमरािे यापकैी एक पमरािा.३. सध्याचे  पमरािे-  

आधार ओळखपत्र क्रर्ाांक /सध्याचे ननिडणूक  ओळखपत्र /  

र्तदार यादीतील नाि ४. सिेक्षण यादीर्ध्ये नाि ,कॅडस्रीयल  

नकाशािर  झोपडी ि असेसर्ेंट रस्जस्टरर्ध्ये नोंद       

५. सद्यस्स्थतीत सदर झोपडीर्ध्ये कम टूांबाच ेिास्तव्य  असणे  

आिश्यक ६. र्हापाललकाहद्दीत अन्य कोठेही दमसरी सदननका /  
गाळा असल्यास ि अस ेकधीही आढळल्यास त्याची पात्रता रद्द  

होऊन पमनिसुन योजनेचा लाभ घेता येणार नाही.  
४) अांनतर् ननणयुासाठी लागणारा कालािधी :- अज ुददल्यापासनू  १५ कायाुलयीन ददिस 
५) र्ादहती / दाखले लर्ळण्याचे दठकाण :- झोपडपट्टी ननर्मलुन ि पमनिसुन विभाग, चचांचिड 
६) र्हाराष्ट्र र्हानगरपाललका 
  अचधननयर् र्धील जया कलर्ाांचे    -------- 
  आधारे कार् करणे आहे त ेकलर् :-   
७) शासन ननणयु, आदेश, पररपत्रक,  शासन ननणयु क्रर्ाांक जनयो-२००७/प्र.क्र.५२/गनृनधो-२    
   ठराि इ. :-                            र्ांत्रालय, र्मांबई – ४०० ०३२ ददनाांक २५ जमन २००७   

८) ननणयु घेणारे अचधकारी :- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

९) आिश्यक फी ि त्याांचे पररपत्रक :-  सोबत जोडलेले दरपत्रक * 

१०) फी भरण्याची पध्दत :-  रोख,धनाकष,ुधनादेश 
 
 

स्तर  पदनार्  ननणयुासाठी लागणारा कालािधी  
पदहला स्तर  ललवपक  ८ ददिस  

दमसरा स्तर  िसमली अचधकारी  ३ ददिस  

नतसरा स्तर  प्रशासन अचधकारी  २ ददिस  

आदेश प्रर्ाणपत्र ननगलुर्त 
करण्यास सक्षर् अचधकारी सक्षर् प्राचधकारी  १ ददिस  

 



 
११) अांनतर् ननणयु विहीत कालािधी   सांबांचधत ललवपक/िसमली अचधकारी/प्रशासन अचधकारी/        

   र्ध्ये न घेतला गेल्यास जयाांना            सक्षर् प्राचधकारी  
   जबाबदार धरायच ेत्याांचे नाि ि पदनार् :-  
१२) सेिा विदहत कालािधीत पमरविली न   सहा.आयमक्त, झोपडपट्टी ननर्मलुन ि पमनिसुन विभाग 
    गेल्यास जयाांच्याकड ेतक्रार करता येईल  चच ांचिड, दमरध्िनी क्रर्ाांक – ०२०-२७३५००१३ 
    तो अचधकारी ि त्याचा दमरध्िनी क्रर्ाांक :-   
   सोबत :- दरपत्रक                                                  सक्षम प्राचिकारी तथा 
                                                             सहा.आयुक्त (झोननपु) 
                                                        पपिंपरी चचिंचवड महानगरपालिका,  

                                                          पपिंपरी – ४११ ०१८. 
*दरपत्रक 

पमनिसुन प्रकल्पात ननधी ि अांशदान खालीलप्रर्ाणे 

 

कें द्र शासन  ५० %  

राजय शासन  ३० %  

लाभार्थयांचे अांशदान  
११ %(१० ि १२ टक्के याांची सरासरी) 

*  

   अांर्लबजािणी यांत्रणा  ९ %  

 

तपलशल  स्िदहस्सा  िीज
र्ीटर  

पाणी 
र्ीटर  

विर्ा  एकूण  कज ु बँक 
स्िदहस्सा  

स्टँप 
ड्यमटी/रस्ज.  

र्ागासिगीय/
अांध/अपांग 
१०%  

 
* 

  बचत 

खात े 
रूपये  

   

३९,५६७  १,३७८  १,५००  ८२५  १००  ४३,६९०  ३५,०००  ८,६९०  ३२०  

                        
 

            पािती र्.न.पा.देऊ शकत े         बँकेकड ेजर्ा         र्.न.पा.स चेक ४२,४५०/- प्रर्ाणे  

            (प्रत्येक व्यक्तीच्या नािे) 
तपलशल  स्िदहस्सा  िीज

र्ीटर  
पाणी 
र्ीटर  

विर्ा  एकूण  कज ु बँक 
स्िदहस्सा  

स्टँप 
ड्यमटी/रस्ज.  

सिसुाधारण 
१२%  

 

* 

  बचत 

खात े 
रूपये  

   

४७,४८०  १,३७८  १,५००  ८२५  १००  ५१,६०३  ४४,०००  ७,६०३  ३२०  

          
 

            पािती र्.न.पा.देऊ शकत े         बँकेकड ेजर्ा        र्.न.पा.स चेक ५०,३६०/- प्रर्ाणे  

            (प्रत्येक व्यक्तीच्या नािे)  
* र्हावितरण कां पनीकडील िेळोिेळी होणा-या बदलानमसार िीजर्ीटरर्ध्ये बदल होऊ शकतात.  
 




