नागरीकाांची सनद
१. विषय

:- राष्ट्रीय नागरी उपजििीका अभियान योिने अांतगगत
िैयजततक/महिला गटाांनी व्यिसाय सुरू करण्यासाठी
किग प्रस्ताि बॅकेकडे पाठविणे.

२. खात्याचे नाि
३. आिश्यक कागदपत्रे

:- समाि विकास वििाग, पुणे मनपा
:- १) ियाचा दाखला

२) रे शननांगकाडगची झेरॉतस
३)
४) व्यिसायचे कोटे शन
४. अिागचा नमुना

:- दाररद्रय रे षेखाली महिला गटाांनी/िैयजततक व्यिसाय

५. अिग भमळण्याचे ि जस्िकारण्याचे

:- १. एस.एम. िोशी िॉल, दारुिाला पल
ू , रास्ता पेठ,

हठकाण

सरू
ु केल्यानांतर किग प्रस्तािाचा अिग.
पण
ु े ११

६. अांनतम ननणगयासाठी लागणारा

२. िॉडग स्तरािरील समि
ु सांघहटकाांचे बैठककचे हठकाणी

:- ४० हदिस

कालािधी
७. मुांबई प्राांनतक मिानगरपाभलका

अधधननयम १९४९ मधील ज्या

:- मुांबई प्राांनतक मिानगरपाभलका अधधननयम १९४९
मधील कलम ६३ ि ६६ नुसार

कलमाांचे आधारे काम करणे आिे
ते कलम
८. शासन ननणगय, आदे श, पररपत्रक,
ठराि इ.

:- शासन ननणगय क्रमाांकःएनयुएल-२०१४/प्र.क्र.१०४/

नवि-३३ हद. २८ ऑगस्ट २०१४ मिाराष्ट्र शासन,

९. ननणगय घेणारे अधधकारी

:-

नगर विकास वििाग, मांत्रालय, मुांबई-४०००३२

स्तर

पदनाम

ननणगयासाठी लागणारा कालािधी

पहिला स्तर

समािसेिक

१५ हदिस

दस
ु रा स्तर

सिाय्यक समाि विकास

५ हदिस

नतसरा स्तर

भलपीक टां कलेखक/ उप

अधधकारी
१५ हदिस

अधधक्षक
चौथा स्तर

समाि विकास अधधकारी

३ हदिस

पाचिा स्तर

मुख्य समाि विकास

२ हदिस

अधधकारी
१०. आिश्यक फी

:-

११. अांनतम ननणगय वििीत कालािधीमध्ये :न घेतला गेल्यास ज्याांना िबाबदार

नािी

ज्याांचक
े डे प्रकरण विनाकारण प्रलांबबत आिे . त्याांना
िबाबदार धरण्यात येईल.

धरायचे त्याांचे नाि ि पदनाम
मख्
ु य समाि विकास अधधकारी
समाि विकास वििाग
पण
ु े मिानगरपाभलका
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नागरीकाांची सनद
१. विषय

:- राष्ट्रीय नागरी उपजििीका अभियान योिनेअत
ां गगत
दाररद्रय रे षेखालील दाखला भमळणेबाबत

२. खात्याचे नाि

:- समाि विकास वििाग, पुणे मनपा

३. आिश्यक कागदपत्रे

:- दाररद्रय रे षेखाली नाि असलेबाबत समािसेिकाांचे
भशफारस पत्र

४. अिागचा नमुना

:- साध्या कागदािर अिग करणे

५. जस्िकारण्याचे हठकाण

:- १. एस.एम. िोशी िॉल, दारुिाला पूल, रास्ता पेठ,
पुणे ११
२. िॉडग स्तरािरील समि
ु सांघहटकाांचे बैठककचे हठकाणी

६. अांनतम ननणगयासाठी लागणारा

:- अिग जस्िकारण्याच्या अांनतम हदनाांकापा न १५

कालािधी
७. मुांबई प्राांनतक मिानगरपाभलका

:- मुांबई प्राांनतक मिानगरपाभलका अधधननयम १९४९

अधधननयम १९४९ मधील ज्या

मधील कलम ६३ ि ६६ नस
ु ार

कलमाांचे आधारे काम करणे आिे
ते कलम
८. शासन ननणगय, आदे श, पररपत्रक,

:- शासन ननणगय क्रमाांकःएनयुएल-२०१४/प्र.क्र.१०४/

ठराि इ.

नवि-३३ हद. २८ ऑगस्ट २०१४ मिाराष्ट्र शासन,
नगर विकास वििाग, मांत्रालय, मांब
ु ई-४०००३२

९. ननणगय घेणारे अधधकारी

:-

स्तर

पदनाम

ननर्णयासाठी लागर्ारा कालावधी

पहिला स्तर

समािसेिक

४ हदिस

दस
ु रा स्तर

भलपीक टां कलेखक

५ हदिस

नतसरा स्तर

समाि विकास अधधकारी

३ हदिस

चौथा स्तर

मख्
ु य समाि विकास अधधकारी

३ हदिस

१०. आिश्यक फी

:-

११. अांनतम ननणगय वििीत कालािधीमध्ये :न घेतला गेल्यास ज्याांना िबाबदार

नािी
ज्याांचक
े डे प्रकरण विनाकारण प्रलांबबत आिे . त्याांना
िबाबदार धरण्यात येईल.

धरायचे त्याांचे नाि ि पदनाम

मुख्य समाि विकास अधधकारी
समाि विकास वििाग
पुणे मिानगरपाभलका
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नागरीकाांची सनद
१. विषय

:- राष्ट्रीय नागरी उपजििीका अभियान योिनेअत
ां गगत
िैयततीक ि गटाांचे किग मांिरु प्रकरणाांचे अनद
ु ान
बँकेकडे पाठविणे

२. खात्याचे नाि

:- समाि विकास वििाग, पुणे मनपा

३. आिश्यक कागदपत्रे

:- बँक किग मांिुरीचे पत्र

४. अिागचा नमन
ु ा

:- राष्ट्रीय नागरी उपजििीका अभियान योिनेअत
ां गगत किग
मांिुर प्रकरणाांचे अनुदान बँकेकडे पाठविणे बाबतचा अिग

५. अिग भमळण्याचे ि जस्िकारण्याचे हठकाण :- १. एस.एम. िोशी िॉल, दारुिाला पूल, रास्ता पेठ,
पुणे ११
२. िॉडग स्तरािरील समुि सांघहटकाांचे बैठककचे हठकाणी
६. अांनतम ननणगयासाठी लागणारा कालािधी

:- अिग जस्िकारण्याच्या अांनतम हदनाांकापासन
ू एक महिना

७. मुांबई प्राांनतक मिानगरपाभलका अधधननयम :- मुांबई प्राांनतक मिानगरपाभलका अधधननयम १९४९ मधील
१९४९ मधील ज्या कलमाांचे आधारे काम

कलम ६३ ि ६६ नुसार

करणे आिे ते कलम
८. शासन ननणगय, आदे श, पररपत्रक, ठराि इ. :- शासन ननणगय क्रमाांकःएनयुएल-२०१४/प्र.क्र.१०४/
नवि-३३ हद. २८ ऑगस्ट २०१४ मिाराष्ट्र शासन,
नगर विकास वििाग, मांत्रालय, मुांबई-४०००३२
९. ननणगय घेणारे अधधकारी
स्तर

पदनाम

ननर्णयासाठी लागर्ारा कालावधी

पहिला स्तर

भलपीक टां कलेखक/िररष्ट्ठ भलपीक

१५ हदिस

दस
ु रा स्तर

समाि विकास अधधकारी

०३ हदिस

नतसरा स्तर

मुख्य समाि विकास अधधकारी

०२ हदिस

चौथा स्तर

ऑडडट

१० हदिस

१०. आिश्यक फी

:-

नािी

११. अांनतम ननणगय वििीत कालािधीमध्ये

:-

ज्याांचक
े डे प्रकरण विनाकारण प्रलांबबत आिे . त्याांना

न घेतला गेल्यास ज्याांना िबाबदार

िबाबदार धरण्यात येईल.

धरायचे त्याांचे नाि ि पदनाम

मुख्य समाि विकास अधधकारी
समाि विकास वििाग
पुणे मिानगरपाभलका
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नागरीकाांची सनद

१. विषय

:- विविध कल्याणकारी योिनेअत
ां गगत व्यिसाय प्रभशक्षण

२. खात्याचे नाि
३. आिश्यक कागदपत्रे

:- समाि विकास वििाग, पुणे मनपा

:- १. ियाचा दाखला

२. कुटुांबाचे पुणे मिानगरपाभलका िद्दीत ककमान ३ िषे िास्तव्य
असल्याचा दाखला (रे

ग काडगची साक्षाांककत प्रत आिश्यक)

तसेच ३ िषे िास्तव्य असलेल्या रािण्याचा पुरािा म्िणून
गत ३ िषागचा मनपा टॅ तस पािती
टे भलफोन बबल (लॅ ण्डलाईन)

िा लाईट बबल

िा

िा झोपडी फोटो पास/झोपडी

सेिा शुल्क पािती/िाडे करारनामा इ.

३.

४. उत्पन्न दाखला रू. १ लाखाच्या आतील
५.झोपडपट्टीतील असल्यास शेिार समि
ु गटाचा दाखला,
६ इतराांसाठी मा. तिसीलदार याांचा उत्पन्नाचा दाखला
७. शैक्षणणक पात्रतेचा दाखला
८. मागासिगीय असल्यास िातीचा दाखला
४. अिागचा नमन
ु ा

:- विविध कल्याणकारी योिनेअत
ां गगत व्यिसाय
प्रभशक्षणासाठी प्रिेश भमळणेबाबतचा अिग

५. अिग भमळण्याचे ि जस्िकारण्याचे हठकाण :- १. एस.एम. िोशी िॉल, दारुिाला पूल, रास्ता पेठ,
पुणे ११

२. िॉडग स्तरािरील समुि सांघहटकाांचे बैठककचे हठकाणी
६. अांनतम ननणगयासाठी लागणारा कालािधी

३. कै.न.वि.गाडगीळ प्रभशक्षण केंद्र, शननिार पेठ, पुणे३०

:- अिग जस्िकारण्याच्या अांनतम हदनाांकापासून ३० हदिस

७. मुांबई प्राांनतक मिानगरपाभलका अधधननयम :- मुांबई प्राांनतक मिानगरपाभलका अधधननयम १९४९ मधील
१९४९ मधील ज्या कलमाांचे आधारे काम

कलम ६३ ि ६६ नुसार

करणे आिे ते कलम

८. शासन ननणगय, आदे श, पररपत्रक, ठराि इ.:- १) मा. मुख्यसिा ठराि क्र. ३ हद. २७.०४.२०००

२) मा. मुख्य सिा ठराि क्र. ५ हद. २७.०४.२०००

३) मा. स्थायी सभमती ठराि क्र. २३८ हद. १७.०५.२००१
९. ननणगय घेणारे अधधकारी
स्तर

:-

पदनाम

ननर्णयासाठी
लागर्ारा कालावधी

पहिला स्तर

समािसेिक

८ हदिस

दस
ु रा स्तर

सिाय्यक समाि विकास अधधकारी

५ हदिस

नतसरा स्तर

समाि विकास अधधकारी/उप समाि विकास अधधकारी

५ हदिस

चौथा स्तर

मुख्य समाि विकास अधधकारी

५ हदिस

पाचिा स्तर

भलपीक

७ हदिस

१०. आिश्यक फी

:-

नािी

११. अांनतम ननणगय वििीत कालािधीमध्ये

:-

ज्याांचक
े डे प्रकरण विनाकारण प्रलांबबत आिे . त्याांना

न घेतला गेल्यास ज्याांना िबाबदार

िबाबदार धरण्यात येईल.

धरायचे त्याांचे नाि ि पदनाम
मुख्य समाि विकास अधधकारी
समाि विकास वििाग
पुणे मिानगरपाभलका
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नागरीकाांची सनद

१. विषय

:- अपांगाांना (अन्य शासनमान्य सांस्थेमाफगत) व्यिसाय प्रभशक्षण
घेण्यासाठी अथगसिाय्य

२. खात्याचे नाि

:- समाि विकास वििाग, पुणे मनपा

३. आिश्यक कागदपत्रे

:-१. ियाचा दाखला

२. कुटुांबाचे पुणे मिानगरपाभलका िद्दीत ककमान ३ िषे िास्तव्य
असल्याचा दाखला (रे

ग काडगची साक्षाांककत प्रत आिश्यक)

तसेच ३ िषे िास्तव्य असलेल्या रािण्याचा पुरािा म्िणून
गत ३ िषागचा मनपा टॅ तस पािती
टे भलफोन बबल (लॅ ण्डलाईन)
३.

िा लाईट बबल

िा

िा झोपडी फोटो पास/झोपडी

सेिा शुल्क पािती/िाडे करारनामा इ.

४. उत्पन्न दाखला रू. १ लाखाच्या आतील
५. झोपडपट्टीतील असल्यास शेिार समि
ु गटाचा दाखला,
६. इतराांसाठी मा. तिसीलदार याांचा उत्पन्नाचा दाखला
७. शैक्षणणक पात्रतेचा दाखला
८. अपांगत्िाबाबतचे ससन
ु कडील प्रमाणपत्र िोडणे (४०%
ट

४. अिागचा नमुना

पेक्षा िास्त)

:- अपांगाांना (अन्य शासनमान्य सांस्थेमाफगत)व्यिसाय
प्रभशक्षण घेण्यासाठी अथगसिाय्य भमळणेसाठीचा अिग

५. अिग भमळण्याचे ि जस्िकारण्याचे हठकाण:- १. एस.एम. िोशी िॉल, दारुिाला पूल, रास्ता पेठ,
पुणे ११

६. अांनतम ननणगयासाठी लागणारा कालािधी

२. िॉडग स्तरािरील समुि सांघहटकाांचे बैठककचे हठकाणी

:- अिग जस्िकारण्याच्या अांनतम हदनाांकापासून ३ महिने

७. मुांबई प्राांनतक मिानगरपाभलका अधधननयम :- मुांबई प्राांनतक मिानगरपाभलका अधधननयम १९४९ मधील
१९४९ मधील ज्या कलमाांचे आधारे काम

कलम ६३ ि ६६ नुसार

करणे आिे ते कलम

८. शासन ननणगय, आदे श, पररपत्रक, ठराि इ.:- १) मा. मुख्य सिा ठराि क्र. ५ हद. २७.०४.२०००
९. ननणगय घेणारे अधधकारी

:-

स्तर

पदनाम

ननर्णयासाठी लागर्ारा कालावधी

पहिला स्तर

समािसेिक

१० हदिस

दस
ु रा स्तर

सिाय्यक समाि विकास अधधकारी

०५ हदिस

समाि विकास अधधकारी/ उप समाि

१० हदिस

नतसरा स्तर

विकास अधधकारी
चौथा स्तर
पाचिा स्तर
सिािा स्तर

मुख्य समाि विकास अधधकारी

०७ हदिस

भलपीक टां कलेखक/िरीष्ट्ठ भलपीक

३० हदिस

ऑडडट

२८ हदिस

१०. आिश्यक फी

:-

नािी

११. अांनतम ननणगय वििीत कालािधीमध्ये

:-

ज्याांचक
े डे प्रकरण विनाकारण प्रलांबबत आिे . त्याांना

न घेतला गेल्यास ज्याांना िबाबदार

िबाबदार धरण्यात येईल.

धरायचे त्याांचे नाि ि पदनाम
मख्
ु य समाि विकास अधधकारी
समाि विकास वििाग
पुणे मिानगरपाभलका
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नागरीकाांची सनद
१. विषय

:- अांध/अपांगाांसाठी मोफत बस पास योिना सिग गटाांसाठी

२. खात्याचे नाि

:- समाि विकास वििाग, पुणे मनपा

३.आिश्यक कागदपत्रे

:- १. ियाचा दाखला

२. कुटुांबाचे पुणे मिानगरपाभलका िद्दीत ककमान ३ िषे िास्तव्य
असल्याचा दाखला (रे

ग काडगची साक्षाांककत प्रत आिश्यक)

तसेच ३ िषे िास्तव्य असलेल्या रािण्याचा पुरािा म्िणून
गत ३ िषागचा मनपा टॅ तस पािती
टे भलफोन बबल (लॅ ण्डलाईन)
३.

िा लाईट बबल

िा

िा झोपडी फोटो पास/झोपडी

सेिा शुल्क पािती/िाडे करारनामा इ.

४. झोपडपट्टीतील असल्यास शेिार समि
ु गटाचा दाखला,
५. शैक्षणणक पात्रतेचा दाखला

६.अपांगत्िाबाबतचे ससन
ु कडील प्रमाणपत्र िोडणे (४०%
पेक्षा िास्त)

४. अिागचा नमन
ु ा

:- अांध/अपांगाांसाठी मोफत बस पास योिना सिग गटाांसाठी
मागणीसाठी अिग

५. अिग भमळण्याचे ि जस्िकारण्याचे हठकाण :- १. एस.एम. िोशी िॉल, दारुिाला पूल, रास्ता पेठ,
पुणे ११

२. िॉडग स्तरािरील समुि सांघहटकाांचे बैठककचे हठकाणी

७. मुांबई प्राांनतक मिानगरपाभलका अधधननयम :- मुांबई प्राांनतक मिानगरपाभलका अधधननयम १९४९ मधील
१९४९ मधील ज्या कलमाांचे आधारे काम

कलम ६३ ि ६६ नुसार

करणे आिे ते कलम

८. शासन ननणगय, आदे श, पररपत्रक, ठराि इ.:- १)मा. मुख्य सिा ठराि क्र. ५३० हद.
९. ननणगय घेणारे अधधकारी
स्तर

:-

पदनाम

ननर्णयासाठी लागर्ारा
कालावधी

पहिला स्तर

समािसेिक

१० हदिस

दस
ु रा स्तर

सिाय्यक समाि विकास अधधकारी

०५ हदिस

समाि विकास अधधकारी /उप समाि विकास

१० हदिस

नतसरा स्तर

अधधकारी
चौथा स्तर

समाि विकास अधधकारी

०७ हदिस

पाचिा स्तर

िरीष्ट्ठ भलपीक/भलपीक टां कलेखक/उपअधधक

३० हदिस

सिािा स्तर

ऑडडट

२८ हदिस

१०. आिश्यक फी

:-

नािी

११. अांनतम ननणगय वििीत कालािधीमध्ये

:-

ज्याांचक
े डे प्रकरण विनाकारण प्रलांबबत आिे . त्याांना

न घेतला गेल्यास ज्याांना िबाबदार

िबाबदार धरण्यात येईल.

धरायचे त्याांचे नाि ि पदनाम
मख्
ु य समाि विकास अधधकारी
समाि विकास वििाग
पण
ु े मिानगरपाभलका
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नागरीकाांची सनद
१. विषय

:- स्त्री/पुरूषाांचे बचतगट स्थापन करणेसाठी खात्याचे
सिकायग ि मागगदशगन

२. खात्याचे नाि
३. आिश्यक कागदपत्रे

:- समाि विकास वििाग, पुणे मनपा

:- १. ियाचा दाखला

२. कुटुांबाचे पुणे मिानगरपाभलका िद्दीत ककमान ३ िषे िास्तव्य
असल्याचा दाखला (रे

ग काडगची साक्षाांककत प्रत आिश्यक)

तसेच ३ िषे िास्तव्य असलेल्या रािण्याचा पुरािा म्िणून
गत ३ िषागचा मनपा टॅ तस पािती
टे भलफोन बबल (लॅ ण्डलाईन)
३.

िा लाईट बबल

िा

िा झोपडी फोटो पास/झोपडी

सेिा शल्
ु क पािती/िाडे करारनामा इ.

४. झोपडपट्टीतील असल्यास शेिार समुिगटाचा दाखला,
५. इतराांसाठी मा. तिसीलदार याांचा उत्पन्नाचा दाखला
६. शैक्षणणक पात्रतेचा दाखला
७. मागासिगीय असल्यास िातीचा दाखला
४. अिागचा नमुना

:- बचतगट स्थापन करणेबाबत
सिकायग ि मागगदशगन भमळणेबाबतचा अिग

५. अिग भमळण्याचे ि जस्िकारण्याचे हठकाण :- १. एस.एम. िोशी िॉल, दारुिाला पूल, रास्ता पेठ,
पुणे ११

६. अांनतम ननणगयासाठी लागणारा कालािधी

२. िॉडग स्तरािरील समुि सांघहटकाांचे बैठककचे हठकाणी

:- अिग जस्िकारण्याच्या अांनतम हदनाांकापासून ४५ हदिस

७. मुांबई प्राांनतक मिानगरपाभलका अधधननयम :- मुांबई प्राांनतक मिानगरपाभलका अधधननयम १९४९ मधील
१९४९ मधील ज्या कलमाांचे आधारे काम

कलम ६३ ि ६६ नुसार

करणे आिे ते कलम

८. शासन ननणगय, आदे श, पररपत्रक, ठराि इ. :- १) मा. मुख्यसिा ठराि क्र. ३ हद. २७.०४.२०००
२)मा. मुख्य सिा ठराि क्र. ५ हद. २७.०४.२०००

३) मा. स्थायी सभमती ठराि क्र.८९० हद.१९.०९.२००६
९. ननणगय घेणारे अधधकारी
स्तर

:-

पदनाम

ननर्णयासाठी लागर्ारा
कालावधी

पहिला स्तर

समािसेिक

१५ हदिस

दस
ु रा स्तर

सिाय्यक समाि अधधकारी

३० हदिस

१०. आिश्यक फी

:-

नािी

११. अांनतम ननणगय वििीत कालािधीमध्ये

:-

ज्याांचक
े डे प्रकरण विनाकारण प्रलांबबत आिे . त्याांना

न घेतला गेल्यास ज्याांना िबाबदार

िबाबदार धरण्यात येईल.

धरायचे त्याांचे नाि ि पदनाम
मुख्य समाि विकास अधधकारी
समाि विकास वििाग
पुणे मिानगरपाभलका
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नागरीकाांची सनद

१. विषय

:- अपांग व्यजततांना कृबत्रम अियि घेण्यासाठी अथगसिाय्य

२. खात्याचे नाि

:- समाि विकास वििाग, पुणे मनपा

३. आिश्यक कागदपत्रे

:-१. ियाचा दाखला

२. कुटुांबाचे पुणे मिानगरपाभलका िद्दीत ककमान ३ िषे िास्तव्य
असल्याचा दाखला (रे

ग काडगची साक्षाांककत प्रत आिश्यक)

तसेच ३ िषे िास्तव्य असलेल्या रािण्याचा पुरािा म्िणून
गत ३ िषागचा मनपा टॅ तस पािती
टे भलफोन बबल (लॅ ण्डलाईन)
३.

िा लाईट बबल

िा

िा झोपडी फोटो पास/झोपडी

सेिा शुल्क पािती/िाडे करारनामा इ.

४. उत्पन्न दाखला रू. १ लाखाच्या आतील
५. झोपडपट्टीतील असल्यास शेिार समि
ु गटाचा दाखला,
६. इतराांसाठी मा. तिसीलदार याांचा उत्पन्नाचा दाखला
७. शैक्षणणक पात्रतेचा दाखला
८.अपांगत्िाबाबतचे ससन
ु कडील प्रमाणपत्र िोडणे (४०%
पेक्षा िास्त)

९ साहित्याचे कोटे शन
४. अिागचा नमुना

:- अपांग व्यजततांना कृबत्रम अियि घेण्यासाठी अथगसिाय्यासाठी
अिग

५. अिग भमळण्याचे ि जस्िकारण्याचे हठकाण :- १. एस.एम. िोशी िॉल, दारुिाला पूल, रास्ता पेठ,पुणे११
६. अांनतम ननणगयासाठी लागणारा कालािधी

२. िॉडग स्तरािरील समुि सांघहटकाांचे बैठककचे हठकाणी

:- अिग जस्िकारण्याच्या अांनतम हदनाांकापासून ३ महिने

७. मुांबई प्राांनतक मिानगरपाभलका अधधननयम :- मुांबई प्राांनतक मिानगरपाभलका अधधननयम १९४९ मधील
१९४९ मधील ज्या कलमाांचे आधारे काम

कलम ६३ ि ६६ नुसार

करणे आिे ते कलम

८. शासन ननणगय, आदे श, पररपत्रक, ठराि इ.:- १)मा. मुख्य सिा ठराि क्र. ५ हद. २७.०४.२०००

२) मा. स्थायी सभमती ठराि क्र. २३८ हद. १७.०५.२००१

९.

ननणगय घेणारे अधधकारी
स्तर

:पदनाम

ननर्णयासाठी लागर्ारा कालावधी

पहिला स्तर

समािसेिक

१० हदिस

दस
ु रा स्तर

सिाय्यक समाि विकास अधधकारी

०५ हदिस

समाि विकास अधधकारी/उप समाि

१० हदिस

नतसरा स्तर

विकास अधधकारी
चौथा स्तर
पाचिा स्तर
सिािा स्तर

मुख्य समाि विकास अधधकारी

०७ हदिस

भलपीक टां कलेखक/िररष्ट्ठ भलपीक

३० हदिस

ऑडडट

२८ हदिस

१०. आिश्यक फी

:-

नािी

११. अांनतम ननणगय वििीत कालािधीमध्ये

:-

ज्याांचक
े डे प्रकरण विनाकारण प्रलांबबत आिे . त्याांना

न घेतला गेल्यास ज्याांना िबाबदार

िबाबदार धरण्यात येईल.

धरायचे त्याांचे नाि ि पदनाम
मख्
ु य समाि विकास अधधकारी
समाि विकास वििाग
पुणे मिानगरपाभलका
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नागरीकाांची सनद
१. विषय

:- उ

िकता विकास प्रभशक्षण िैयजततक/गटाने सुरू करू

इजच्िणार्या सदस्याांसाठी

िकता प्रभशक्षण िगग

(फतत पुणे मनपा बचत गटासाठी)

२. खात्याचे नाि
३. आिश्यक कागदपत्रे

:- समाि विकास वििाग, पुणे मनपा

:- १. ियाचा दाखला

२. कुटुांबाचे पुणे मिानगरपाभलका िद्दीत ककमान ३ िषे िास्तव्य
असल्याचा दाखला (रे

ग काडगची साक्षाांककत प्रत आिश्यक)

तसेच ३ िषे िास्तव्य असलेल्या रािण्याचा पुरािा म्िणून
गत ३ िषागचा मनपा टॅ तस पािती
टे भलफोन बबल (लॅ ण्डलाईन)
३.

िा लाईट बबल

िा

िा झोपडी फोटो पास/झोपडी

सेिा शल्
ु क पािती/िाडे करारनामा इ.

४. उत्पन्न दाखला रू. १ लाखाच्या आतील
५. झोपडपट्टीतील असल्यास शेिार समि
ु गटाचा दाखला,
६. इतराांसाठी मा. तिसीलदार याांचा उत्पन्नाचा दाखला
७. शैक्षणणक पात्रतेचा दाखला
८. मागासिगीय असल्यास िातीचा दाखला
४. अिागचा नमुना

:- महिला गटाने व्यिसाय सुरू करू इजच्िणार्या गटातील
सदस्याांसाठी

िकता प्रभशक्षण

५. अिग भमळण्याचे ि जस्िकारण्याचे हठकाण :- १. एस.एम. िोशी िॉल, दारुिाला पूल, रास्ता पेठ,
पुणे ११

६. अांनतम ननणगयासाठी लागणारा कालािधी

२. िॉडग स्तरािरील समुि सांघहटकाांचे बैठककचे हठकाणी

:- अिग जस्िकारण्याच्या अांनतम हदनाांकापासून ३० हदिस

७. मुांबई प्राांनतक मिानगरपाभलका अधधननयम :- मुांबई प्राांनतक मिानगरपाभलका अधधननयम १९४९ मधील
१९४९ मधील ज्या कलमाांचे आधारे काम

कलम ६३ ि ६६ नुसार

करणे आिे ते कलम

८. शासन ननणगय, आदे श, पररपत्रक, ठराि इ.:- १) मा.मुख्यसिा ठराि क्र. ३ हद. २७.०४.२०००
९. ननणगय घेणारे अधधकारी

:-

२) मा. मुख्य सिा ठराि क्र. ५ हद. २७.०४.२०००

स्तर

पदनाम

ननर्णयासाठी लागर्ारा कालावधी

पहिला स्तर

समािसेिक

२१ हदिस

दस
ु रा स्तर

समाि विकास अधधकारी,

०९ हदिस

तज्ञ भशक्षक िगग

१०. आिश्यक फी

:-

नािी

११. अांनतम ननणगय वििीत कालािधीमध्ये

:-

ज्याांचक
े डे प्रकरण विनाकारण प्रलांबबत आिे . त्याांना

न घेतला गेल्यास ज्याांना िबाबदार

िबाबदार धरण्यात येईल.

धरायचे त्याांचे नाि ि पदनाम
मुख्य समाि विकास अधधकारी
समाि विकास वििाग
पुणे मिानगरपाभलका
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नागरीकाांची सनद

१. विषय

:- दाररद्रय रे षेखालील महिलाांनी स्थापन केलेल्या बचत
गटास १ िषग झाल्यानांतर भमळणार्या कफरता ननधीसाठी
अनुदान

(पुणे

मनपा

िद्दीतील

दाररद्रय

रे षेखालील

बचत गट)
२. खात्याचे नाि

:- समाि विकास वििाग, पुणे मनपा

३. आिश्यक कागदपत्रे

:- १.

कडील समािसेिक भशफारस

२. कायगक्रम अधधकारी भशफारस
३. सांपूणग १ िषागचे सांगणकीकृत हिशोबाचा ततता
िोंडणे बांधनकारक राहिल

४. बचत गट पासबुकचे पहिल्या ि शेिटच्या पानाची
झेरॉतस प्रत

३. अिागचा नमन
ु ा

:- दाररद्रय रे षेखालील महिलाांनी स्थापन केलेल्या बचत
गटास १ िषग झाल्यानांतर भमळणार्या कफरता ननधीसाठी
अनद
ु ान भमळणेबाबतचा अिग

४. अिग भमळण्याचे ि जस्िकारण्याचे हठकाण :- १. एस.एम. िोशी िॉल, दारुिाला पल
ू , रास्ता पेठ,
पण
ु े ११

२. िॉडग स्तरािरील समुि सांघहटकाांचे बैठककचे हठकाणी

५. अांनतम ननणगयासाठी लागणारा कालािधी :- अिग जस्िकारण्याच्या अांनतम हदनाांकापासून

३ महिने

७. मुांबई प्राांनतक मिानगरपाभलका अधधननयम :- मुांबई प्राांनतक मिानगरपाभलका अधधननयम १९४९ मधील
१९४९ मधील ज्या कलमाांचे आधारे काम

कलम ६३ ि ६६ नुसार

करणे आिे ते कलम
८.

शासन ननणगय, आदे श, पररपत्रक,

:- शासन ननणगय क्रमाांकःएनयुएल-२०१४/प्र.क्र.१०४/नवि-३३

हद. २८ ऑगस्ट २०१४ मिाराष्ट्र शासन, नगर विकास
वििाग, मांत्रालय, मुांबई-४०००३२

९. ननणगय घेणारे अधधकारी :स्तर

पदनाम

ननणगयासाठी लागणारा कालािधी

पहिला स्तर

समािसेिक

१० हदिस

दस
ु रा स्तर

सिाय्यक समाि विकास

०५ हदिस

नतसरा स्तर

समाि विकास अधधकारी

१० हदिस

चौथा स्तर

मुख्य समाि विकास अधधकारी

०७ हदिस

भलपीक टां कलेखक/िररष्ट्ठ भलपीक

३० हदिस

ऑडडट/बँक

२८ हदिस

पाचिा स्तर
सिािा स्तर

अधधकारी

१०. आिश्यक फी

:-

नािी

११. अांनतम ननणगय वििीत कालािधीमध्ये

:-

ज्याांचक
े डे प्रकरण विनाकारण प्रलांबबत आिे . त्याांना

न घेतला गेल्यास ज्याांना िबाबदार

िबाबदार धरण्यात येईल.

धरायचे त्याांचे नाि ि पदनाम
मख्
ु य समाि विकास अधधकारी
समाि विकास वििाग
पुणे मिानगरपाभलका
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नागरीकाांची सनद

१. विषय

:- विविध कल्याणकारी योिने अांतगगत स्ियांरोिगारासाठी
अथगसिाय्य (फतत पुणे मनपा िद्दीतील)

२. खात्याचे नाि
३. आिश्यक कागदपत्रे

:- समाि विकास वििाग, पुणे मनपा

:- १. ियाचा दाखला

२. कुटुांबाचे पुणे मिानगरपाभलका िद्दीत ककमान ३ िषे िास्तव्य
असल्याचा दाखला (रे

ग काडगची साक्षाांककत प्रत आिश्यक)

तसेच ३ िषे िास्तव्य असलेल्या रािण्याचा पुरािा म्िणून
गत ३ िषागचा मनपा टॅ तस पािती
टे भलफोन बबल (लॅ ण्डलाईन)
३.

िा लाईट बबल

िा

िा झोपडी फोटो पास/झोपडी

सेिा शुल्क पािती/िाडे करारनामा इ.

४. उत्पन्न दाखला रू. १ लाखाच्या आतील
५. झोपडपट्टीतील असल्यास शेिार समि
ु गटाचा दाखला,
६. इतराांसाठी मा. तिसीलदार याांचा उत्पन्नाचा दाखला
७. शैक्षणणक पात्रतेचा दाखला
८. मागासिगीय असल्यास िातीचा दाखला
४. अिागचा नमन
ु ा

:- स्ियांरोिगारासाठी अथगसिाय्य भमळणेबाबतचा अिग

५. अिग भमळण्याचे ि जस्िकारण्याचे हठकाण :-१. एस.एम. िोशी िॉल, दारुिाला पूल, रास्ता पेठ,पुणे११
६. अांनतम ननणगयासाठी लागणारा कालािधी

२. िॉडग स्तरािरील समुि सांघहटकाांचे बैठककचे हठकाणी

:- अिग जस्िकारण्याच्या अांनतम हदनाांकापासून ४ महिने

७. मुांबई प्राांनतक मिानगरपाभलका अधधननयम :- मुांबई प्राांनतक मिानगरपाभलका अधधननयम १९४९ मधील
१९४९ मधील ज्या कलमाांचे आधारे काम

कलम ६३ ि ६६ नुसार

करणे आिे ते कलम

८. शासन ननणगय, आदे श, पररपत्रक, ठराि इ.:- १) मा.मुख्यसिा ठराि क्र. ३ हद. २७.०४.२०००

२) मा. मुख्य सिा ठराि क्र. ५ हद. २७.०४.२०००

३) मा. स्थायी सभमती ठराि क्र. २३८ हद.१७.०५.२००१
९. ननणगय घेणारे अधधकारी
स्तर

:-

पदनाम

ननर्णयासाठी लागर्ारा
कालावधी

पहिला स्तर

समािसेिक

२० हदिस

दस
ु रा स्तर

सिाय्यक समाि विकास अधधकारी

१५ हदिस

समाि विकास अधधकारी /उप समाि विकास

१० हदिस

नतसरा स्तर

अधधकारी
चौथा स्तर
पाचिा स्तर
सिािा स्तर

मुख्य समाि विकास अधधकारी

०५ हदिस

ऑडडट

१० हदिस

भलपीक टां कलेखक/िररष्ट्ठ

भलपीक

६० हदिस

१०. आिश्यक फी

:-

नािी

११. अांनतम ननणगय वििीत कालािधीमध्ये

:-

ज्याांचक
े डे प्रकरण विनाकारण प्रलांबबत आिे . त्याांना

न घेतला गेल्यास ज्याांना िबाबदार

िबाबदार धरण्यात येईल.

धरायचे त्याांचे नाि ि पदनाम
मख्
ु य समाि विकास अधधकारी
समाि विकास वििाग
पुणे मिानगरपाभलका
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नागरीकाांची सनद

१. विषय

:- वि

र्थयाांसाठी शैक्षणणक सिाय्य योिना उ

ताांबत्रक, इ.१० ि इ.१२

िी खािगी तलास, सीईटी, कमिा ि भशका, सायकल िाटप (फतत
मागािगीयाांसाठी)

१. खात्याचे नाि

:- समाि विकास वििाग, पण
ु े मनपा

३. आिश्यक कागदपत्रे

:- १. ियाचा दाखला

२. कुटुांबाचे पुणे मिानगरपाभलका िद्दीत ककमान ३ िषे िास्तव्य
असल्याचा दाखला (रे

ग काडगची साक्षाांककत प्रत आिश्यक)

तसेच ३ िषे िास्तव्य असलेल्या रािण्याचा पुरािा म्िणून
गत ३ िषागचा मनपा टॅ तस पािती
टे भलफोन बबल (लॅ ण्डलाईन)
३.

िा लाईट बबल

िा

िा झोपडी फोटो पास/झोपडी

सेिा शुल्क पािती/िाडे करारनामा इ.

४. उत्पन्न दाखला रू. १ लाखाच्या आतील

५. झोपडपट्टीतील असल्यास शेिार समि
ु गटाचा दाखला,
६. इतराांसाठी मा. तिसीलदार याांचा उत्पन्नाचा दाखला
७. शैक्षणणक पात्रतेचा दाखला

८. मागासिगीय असल्यास िातीचा दाखला

९. प्रभशक्षणासाठी शल्
ु क िरल्याची मळ
ू प्रत अिागसोबत
४. अिागचा नमन
ु ा

:- वि

र्थयाांसाठी शैक्षणणक सिाय्य योिना उ

ताांबत्रक, इ.१० ि इ.१२

िी खािगी तलास, सीईटी, कमिा ि भशका, सायकल िाटप (फतत

५. अिग भमळण्याचे ि जस्िकारण्याचे हठकाण

मागािगीयाांसाठी )

६. अांनतम ननणगयासाठी लागणारा कालािधी

७. मब
ुां ई प्राांनतक मिानगरपाभलका अधधननयम
१९४९ मधील ज्या कलमाांचे आधारे काम
करणे आिे ते कलम

८. शासन ननणगय, आदे श, पररपत्रक, ठराि इ.

९. ननणगय घेणारे अधधकारी
स्तर

िोडणे बांधनकारक राहिल.

:- १. एस.एम. िोशी िॉल, दारुिाला पल
ू , रास्ता पेठ, पण
ु े ११
२. िॉडग स्तरािरील समि
ु सांघहटकाांचे बैठककचे हठकाणी

:- अिग जस्िकारण्याच्या अांनतम हदनाांकापासन
ू ४ महिने

:- मब
ुां ई प्राांनतक मिानगरपाभलका अधधननयम १९४९ मधील
कलम ६३ ि ६६ नस
ु ार

:- १) मा. स्थायी सभमती ठराि क्र. ६६१ हद. ०४.०९.२००७
२) मा. स्थायी सभमती ठराि क्र. ६६२ हद. ०४.०९.२००७

:-

३) मा. स्थायी सभमती ठराि क्र. ६६३ हद. ०४.०९.२००७

पदनाम

ननर्णयासाठी लागर्ारा कालावधी

पहिला स्तर

समािसेिक

२० हदिस

दस
ु रा स्तर

सिाय्यक समाि विकास अधधकारी

१५ हदिस

नतसरा स्तर

समाि विकास अधधकारी/उप समाि अधधकारी

१० हदिस

चौथा स्तर

मख्
ु य समाि विकास अधधकारी

०५ हदिस

भलपीक टां कलेखक/िररष्ट्ठ भलपीक

६० हदिस

ऑडडट

१० हदिस

पाचिा स्तर
सिािा स्तर
१०. आिश्यक फी

११. अांनतम ननणगय वििीत कालािधीमध्ये
न घेतला गेल्यास ज्याांना िबाबदार
धरायचे त्याांचे नाि ि पदनाम

:-

नािी

:- ज्याांचक
े डे प्रकरण विनाकारण प्रलांबबत आिे . त्याांना
िबाबदार धरण्यात येईल.

मख्
ु य समाि विकास अधधकारी
समाि विकास वििाग
पण
ु े मिानगरपाभलका

C:\Users\pmcadmin\Desktop\New Webste\nagrik_sanad_10_07_2015_TBIL_Marathi_Mangal.doc

12

नागरीकाांची सनद

१. विषय

:- पुणे मनपामाफगत स्थापन करण्यात आलेल्या बचत

गटाांना १ िषग पुणग झाल्यानांतर भमळणार्या कफरता
ननधीसाठी अनुदान (फतत पुणे मनपा िद्दीतील बचत
गट)

२. खात्याचे नाि

:- समाि विकास वििाग, पुणे मनपा

३. आिश्यक कागदपत्रे

:- १. समाि विकास वििागाकडील समािसेिक भशफारस
२.

उप समाि विकास अधधकारी भशफारस

३. सांपूणग १ िषागचे सांगणकीकृत हिशोबाचा ततता िोंडणे
बांधनकारक राहिल

४. बचत गट पासबुकचे पहिल्या ि शेिटच्या पानाची
झेरॉतस प्रत

४. अिागचा नमन
ु ा

:- पण
ु े मनपामाफगत स्थापन करण्यात आलेल्या बचत

गटाांना १ िषग पण
ू ग झाल्यानांतर भमळणार्या कफरता

ननधीसाठी अनद
ु ान भमळणेसाठीचा अिग (फतत पण
ु े
मनपा िद्दीतील बचत गट)

५. अिग भमळण्याचे ि जस्िकारण्याचे हठकाण :- १. एस.एम. िोशी िॉल, दारुिाला पल
ू , रास्ता पेठ,
पुणे ११

६. अांनतम ननणगयासाठी लागणारा कालािधी

२. िॉडग स्तरािरील समुि सांघहटकाांचे बैठककचे हठकाणी

:- अिग जस्िकारण्याच्या अांनतम हदनाांकापासून ४ महिने

७. मब
ुां ई प्राांनतक मिानगरपाभलका अधधननयम :- मुांबई प्राांनतक मिानगरपाभलका अधधननयम १९४९ मधील
१९४९ मधील ज्या कलमाांचे आधारे काम

कलम ६३ ि ६६ नुसार

करणे आिे ते कलम

८. शासन ननणगय, आदे श, पररपत्रक, ठराि इ.:- १) मा. मुख्यसिा ठराि क्र. ५ हद. २७.०४.२०००
९. ननणगय घेणारे अधधकारी:स्तर

पदनाम

ननर्णयासाठी लागर्ारा कालावधी

पहिला स्तर

समािसेिक

२० हदिस

दस
ु रा स्तर

सिाय्यक समाि विकास

१५ हदिस

नतसरा स्तर

समाि विकास अधधकारी/उप

अधधकारी
१० हदिस

समाि विकास अधधकारी
चौथा स्तर
पाचिा स्तर
सिािा स्तर

मुख्य समाि विकास अधधकारी ०५ हदिस
भलपीक टां कलेखक/उपअधधक्षक

६० हदिस

ऑडडट

१० हदिस

१०. आिश्यक फी

:-

नािी

११. अांनतम ननणगय वििीत कालािधीमध्ये

:-

ज्याांचक
े डे प्रकरण विनाकारण प्रलांबबत आिे . त्याांना

न घेतला गेल्यास ज्याांना िबाबदार

िबाबदार धरण्यात येईल.

धरायचे त्याांचे नाि ि पदनाम
मख्
ु य समाि विकास अधधकारी
समाि विकास वििाग
पण
ु े मिानगरपाभलका
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१.विषय

:- महिला सक्षमीकरण विधिाांना अनुदान
(फतत पुणे मनपा िद्दीतील)

२.खात्याचे नाि
३.आिश्यक कागदपत्रे

:- समाि विकास वििाग, पुणे मनपा
:- १. मत
ृ व्यततीचा ियाचा दाखला

२. मत
ू ा दाखला
ृ व्यततीचा मत्ृ यच

३. मत
ृ व्यतती एकमेि कमवित असलेला दाखला

४. कुटुांबाचे पुणे मिानगरपाभलका िद्दीत ककमान ३ िषे िास्तव्य
असल्याचा दाखला (रे

ग काडगची साक्षाांककत प्रत आिश्यक)

तसेच ३ िषे िास्तव्य असलेल्या रािण्याचा पुरािा म्िणून
गत ३ िषागचा मनपा टॅ तस पािती
टे भलफोन बबल (लॅ ण्डलाईन)
५.

िा लाईट बबल

िा

िा झोपडी फोटो पास/झोपडी

सेिा शल्
ु क पािती/िाडे करारनामा इ.

६. उत्पन्न दाखला रू. १ लाखाच्या आतील
७. झोपडपट्टीतील असल्यास शेिार समि
ु गटाचा दाखला,
८. इतराांसाठी मा. तिसीलदार याांचा उत्पन्नाचा दाखला
९. मत्ृ यू झाल्यानांतर २ िषागचे आत अनुदानाचा अिग
सादर करणे बांधनकारक राहिल

४. अिागचा नमुना

:- महिला सक्षमीकरण विधिाांना अनुदान भमळणेबाबतचा
अिग (फतत पुणे मनपा िद्दीतील)

५. अिग भमळण्याचे ि जस्िकारण्याचे हठकाण :-१. एस.एम. िोशी िॉल, दारुिाला पूल, रास्ता पेठ,पुणे११
६. अांनतम ननणगयासाठी लागणारा कालािधी

२. िॉडग स्तरािरील समुि सांघहटकाांचे बैठककचे हठकाणी

:- अिग जस्िकारण्याच्या अांनतम हदनाांकापासून

४ महिने

७. मुांबई प्राांनतक मिानगरपाभलका अधधननयम :- मुांबई प्राांनतक मिानगरपाभलका अधधननयम १९४९ मधील
१९४९ मधील ज्या कलमाांचे आधारे काम

कलम ६३ ि ६६ नुसार

करणे आिे ते कलम

८. शासन ननणगय, आदे श, पररपत्रक, ठराि इ. :- १) मा. मुख्यसिा ठराि क्र. ५ हद. २७.०४.२०००
९. ननणगय घेणारे अधधकारी

:-

स्तर

पदनाम

ननर्णयासाठी लागर्ारा कालावधी

पहिला स्तर

समािसेिक

२५ हदिस

दस
ु रा स्तर

सिाय्यक समाि विकास अधधकारी

१० हदिस

नतसरा स्तर

समाि विकास अधधकारी/उप समाि १० हदिस
विकास अधधकारी

चौथा स्तर

मुख्य समाि विकास अधधकारी

०५ हदिस

पाचिा स्तर

भलपीक टां कलेखक/उप अधधक्षक

६० हदिस

सिािा स्तर

ऑडडट

१० हदिस

१०. आिश्यक फी

११. अांनतम ननणगय वििीत कालािधीमध्ये
न घेतला गेल्यास ज्याांना िबाबदार

::-

नािी

ज्याांचक
े डे प्रकरण विनाकारण प्रलांबबत आिे . त्याांना
िबाबदार धरण्यात येईल.

धरायचे त्याांचे नाि ि पदनाम
मुख्य समाि विकास अधधकारी
समाि विकास वििाग
पुणे मिानगरपाभलका
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१. विषय

:- कुटुांब कल्याण शस्त्रकक्रर रया केलेल्या कुटुांबाांना प्रोत्सािन दे णे.

२. खात्याचे नाि

:- समाि विकास वििाग, पुणे मनपा

(१ ककांिा २ मुलीांनांतर)

३. आिश्यक कागदपत्रे

:- १. ियाचा दाखला

२. कुटुांबाचे पुणे मिानगरपाभलका िद्दीत ककमान ३ िषे िास्तव्य
असल्याचा दाखला (रे

ग काडगची साक्षाांककत प्रत आिश्यक)

तसेच ३ िषे िास्तव्य असलेल्या रािण्याचा पुरािा म्िणून
गत ३ िषागचा मनपा टॅ तस पािती
टे भलफोन बबल (लॅ ण्डलाईन)
३.

िा लाईट बबल

िा

िा झोपडी फोटो पास/झोपडी

सेिा शुल्क पािती/िाडे करारनामा इ.

४. उत्पन्न दाखला रू. १ लाखाच्या आतील
५. झोपडपट्टीतील असल्यास शेिार समि
ु गटाचा दाखला,
६. इतराांसाठी मा. तिसीलदार याांचा उत्पन्नाचा दाखला
७. लग्नाचे िेळी १९ िय पण
ू ग असल्याचा परु ािा

८. शस्त्रकक्रया करतेिेळी महिलेचे िय १९ ते ३५ च्या आत
असािे (१ ककांिा २ मुलीांिर शस्त्रकक्रया झाली पाहििे)

९. १८ िषागच्या आत मुलीचे लग्न करणार नाहि असे पालकाचे
प्रनतज्ञापत्र १०० रुपयाांच्या स्टॅ म्प पेपरिर सादर करणे
बांधनकारक राहिल
४. अिागचा नमुना

:- कुटुांब कल्याण शस्त्रकक्रर रया केलेल्या कुटुांबाांना प्रोत्सािन
भमळणेबाबतचा अिग (१ ककांिा २ मुलीांनांतर)

५. अिग भमळण्याचे ि जस्िकारण्याचे हठकाण :-१. एस.एम. िोशी िॉल, दारुिाला पूल, रास्ता पेठ,पुणे११
६. अांनतम ननणगयासाठी लागणारा कालािधी

२. िॉडग स्तरािरील समुि सांघहटकाांचे बैठककचे हठकाणी

:- अिग जस्िकारण्याच्या अांनतम हदनाांकापासून २ महिने

७. मुांबई प्राांनतक मिानगरपाभलका अधधननयम :- मुांबई प्राांनतक मिानगरपाभलका अधधननयम १९४९ मधील
१९४९ मधील ज्या कलमाांचे आधारे काम

कलम ६३ ि ६६ नुसार

करणे आिे ते कलम

८. शासन ननणगय, आदे श, पररपत्रक, ठराि इ.:- १) मा. मुख्यसिा ठराि क्र. ५ हद. २७.०४.२०००
९. ननणगय घेणारे अधधकारी
स्तर

:-

पदनाम

ननर्णयासाठी लागर्ारा कालावधी

पहिला स्तर

समािसेिक

१५ हदिस

दस
ु रा स्तर

सिाय्यक समाि विकास अधधकारी

५ हदिस

नतसरा स्तर

समाि विकास अधधकारी/उप समाि विकास अधधकारी

५ हदिस

चौथा स्तर

मुख्य समाि विकास अधधकारी

०५ हदिस

कननष्ट्ठ भलपीक/सरलेखननक

२० हदिस

ऑडडट

१० हदिस

पाचिा स्तर
सिािा स्तर

१०. आिश्यक फी

:-

नािी

११. अांनतम ननणगय वििीत कालािधीमध्ये

:-

ज्याांचक
े डे प्रकरण विनाकारण प्रलांबबत आिे . त्याांना

न घेतला गेल्यास ज्याांना िबाबदार

िबाबदार धरण्यात येईल.

धरायचे त्याांचे नाि ि पदनाम
मुख्य समाि विकास अधधकारी

समाि विकास वििाग, पुणे मिानगरपाभलका
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१. विषय

:- व्यसनमुतती केंद्रात प्रिेश घेण्यासाठी अथगसिाय्य (फतत
मागासिगीयाांसाठी योिना)

२. खात्याचे नाि

:-

३. आिश्यक कागदपत्रे

, पुणे मनपा

:- १. ियाचा दाखला

२. कुटुांबाचे पुणे मिानगरपाभलका िद्दीत ककमान ३ िषे िास्तव्य
असल्याचा दाखला (रे

ग काडगची साक्षाांककत प्रत आिश्यक)

तसेच ३ िषे िास्तव्य असलेल्या रािण्याचा पुरािा म्िणून
गत ३ िषागचा मनपा टॅ तस पािती
टे भलफोन बबल (लॅ ण्डलाईन)
३.

िा लाईट बबल

िा

िा झोपडी फोटो पास/झोपडी

सेिा शुल्क पािती/िाडे करारनामा इ.

४. उत्पन्न दाखला रू. १ लाखाच्या आतील
५. झोपडपट्टीतील असल्यास शेिार समि
ु गटाचा दाखला,
६. इतराांसाठी मा. तिसीलदार याांचा उत्पन्नाचा दाखला
७. मागासिगीय असल्यास िातीचा दाखला
८. व्यसन मत
ु त केंद्रात प्रिेश भमळाल्याचे पत्र ि पैसे
िरल्याची मुळ पािती

४. अिागचा नमुना

:- व्यसनमुतती केंद्रात प्रिेश घेण्यासाठी अथगसिाय्य
भमळणेबाबतचा अिग

(फतत मागासिगीयाांसाठी योिना)

५. अिग भमळण्याचे ि जस्िकारण्याचे हठकाण :- १. एस.एम. िोशी िॉल, दारुिाला पूल, रास्ता पेठ,
पुणे ११

६. अांनतम ननणगयासाठी लागणारा कालािधी

२. िॉडग स्तरािरील समुि सांघहटकाांचे बैठककचे हठकाणी

:- अिग जस्िकारण्याच्या अांनतम हदनाांकापासून २ महिने

७. मुांबई प्राांनतक मिानगरपाभलका अधधननयम :- मुांबई प्राांनतक मिानगरपाभलका अधधननयम १९४९ मधील
१९४९ मधील ज्या कलमाांचे आधारे काम

कलम ६३ ि ६६ नुसार

करणे आिे ते कलम

८. शासन ननणगय, आदे श, पररपत्रक, ठराि इ.:- १) मा.मुख्यसिा ठराि क्र. ३ हद. २७.०४.२०००
९. ननणगय घेणारे अधधकारी

:-

स्तर

पदनाम

ननर्णयासाठी लागर्ारा कालावधी

पहिला स्तर

समािसेिक

१० हदिस

दस
ु रा स्तर

सिाय्यक

नतसरा स्तर

उप समाि विकास अधधकारी

०५ हदिस

चौथा स्तर

िररष्ट्ठ भलपीक, उप अधधक्षक

०७ हदिस

पाचिा स्तर

बबल तलाकग

१५ हदिस

सिािा स्तर

ऑडडट

१५ हदिस

समाि

विकास ०५ हदिस

अधधकारी

१०. आिश्यक फी

:-

नािी

११. अांनतम ननणगय वििीत कालािधीमध्ये

:-

ज्याांचक
े डे प्रकरण विनाकारण प्रलांबबत आिे . त्याांना

न घेतला गेल्यास ज्याांना िबाबदार

िबाबदार धरण्यात येईल.

धरायचे त्याांचे नाि ि पदनाम
मख्
ु य समाि विकास अधधकारी
समाि विकास वििाग
पुणे मिानगरपाभलका
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नागरीकाांची सनद

१. विषय

:-पण
ु े मनपा िद्दीतील इ.१० िी ि इ.१२ िी मध्ये ककमान ८०% गण
ु भमळविणारे
खुल्या गटातील वि

र्थयाांना तसेच ककमान ७०% गण
ु भमळविणारे पण
ु े

मिानगरपाभलकेच्या शाळे तील वि
वि

थी/रात्र शाळे तील वि

र्थयाांना ि िरील पररक्षेमध्ये ६५% गण
ु भमळविणारे तथापी ४०% अपांगत्ि

असलेले वि

र्थयाांना इ. १० िी च्या वि

र्थयागसाठी िारतरत्न मौलाना अबल
ु

कलाम आझाद योिनेअत
ां गगत आणण इ. १२ िी च्या वि

२. खात्याचे नाि

३. आिश्यक कागदपत्रे

थी/मागासिगीय

र्थयाांसाठी लोकशािीर

अण्णािाऊ साठे योिनेअत
ां गगत अथगसिाय्य दे णे

:- समाि विकास वििाग, पण
ु े मनपा
:- १. शाळा सोडल्याचा दाखला

२. कुटुांबाचे पण
ु े मिानगरपाभलका िद्दीत ककमान ३ िषे िास्तव्य असल्याचा
दाखला (रे

ग काडगची साक्षाांककत प्रत आिश्यक) तसेच ३ िषे िास्तव्य

असलेल्या रािण्याचा परु ािा म्िणन
ू गत ३ िषागचा मनपा टॅ तस पािती
लाईट बबल
३.

िा टे भलफोन बबल (लॅ ण्डलाईन)

झोपडी सेिा शल्
ु क पािती/िाडे करारनामा इ.

िा

िा झोपडी फोटो पास/

४. चालू तीन िषाांची पण
ू े मनपा टॅ तस पािती/लाईट बबल/टे भलफोन बबल
५. पण
ु े मनपा शाळा असणे आिश्यक

६. गण
ु पबत्रकेची झेरॉतस प्रत (माकगभलस्ट)

७. कॉलेि मध्ये प्रिेश घेतल्याचा परु ािा (फी पाितीची झेरॉतस)

८. अपांगत्िाबाबतचे ससन
ू रुग्णालयाकडील प्रमाण पत्र (ककमान ६५ % गण
ु
)

९. मनपा शाळा वि

४. अिागचा नमन
ु ा

र्थयाांस ७०% गण
ु असणे आिश्यक

१०. मागासिगीय असल्यास िातीचा दाखला

:- इ.१० िी (मौलाना अबल
ु कलाम आझाद अथगसिाय्य योिना) ि इ. १२ िी

५. अिग भमळण्याचे

(लोकशाहिर अण्णािाऊ साठे अथगसिाय्य योिना) मध्ये ८०% ि त्यापेक्षा

अधधक गण
ु भमळवि

र्थयाांसाठी अथगसिाय्य भमळणेबाबतचा अिग

:- १५ क्षेबत्रय कायागलयामध्ये उपलब्ध िोतील.

६. जस्िकारण्याचे हठकाण

:- १५ क्षेबत्रय कायागलयामध्ये जस्िकारले िातील.

७. अांनतम ननणगयासाठी लागणारा कालािधी

८. मब
ुां ई प्राांनतक मिानगरपाभलका अधधननयम
१९४९ मधील ज्या कलमाांचे आधारे काम
करणे आिे ते कलम

९. शासन ननणगय,आदे श,पररपत्रक, ठराि इ.
१०. ननणगय घेणारे अधधकारी
स्तर

र्या वि

:- अिग जस्िकारण्याच्या अांनतम हदनाांकापासन
ू ५ महिने

:- मब
ुां ई प्राांनतक मिानगरपाभलका अधधननयम १९४९ मधील
कलम ६३ ि ६६ नस
ु ार

:- १) मा.मख्
ु य सिा ठराि क्र. १२१ हद. १७.०७.२००८
:-

पदनाम

ननर्णयासाठी लागर्ारा
कालावधी

पहिला स्तर

समािसेिक

११ हदिस

दस
ु रा स्तर

भलपीक टां कलेखक/िररष्ट्ठ भलपीक/उपअधधक्षक

७० हदिस

नतसरा स्तर

समाि विकास अधधकारी

२५ हदिस

चौथा स्तर

मख्
ु य समाि विकास अधधकारी

३० हदिस

पाचिा स्तर

ऑडडट/क्षेबत्रय कायागलय

११. आिश्यक फी

१२. अांनतम ननणगय वििीत कालािधीमध्ये :न घेतला गेल्यास ज्याांना िबाबदार
धरायचे त्याांचे नाि ि पदनाम

१४ हदिस/३० हदिस
:-

नािी

ज्याांचेकडे प्रकरण विनाकारण प्रलांबबत आिे . त्याांना
िबाबदार धरण्यात येईल.

मख्
ु य समाि विकास अधधकारी

समाि विकास वििाग, पण
ु े मिानगरपाभलका
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नागरीकाांची सनद

१. विषय

:- मुलगी दत्तक योिना(लाडकी लेक) योिनेअत
ां गगत मुलीांना
अथगसिाय्य.

२. खात्याचे नाि

:- समाि विकास वििाग, पुणे मनपा

३. आिश्यक कागदपत्रे

:- १.

दाखला

२. कुटुांबाचे पुणे मिानगरपाभलका िद्दीत ककमान ३ िषे िास्तव्य
असल्याचा दाखला (रे

ग काडगची साक्षाांककत प्रत आिश्यक)

तसेच ३ िषे िास्तव्य असलेल्या रािण्याचा पुरािा म्िणून
गत ३ िषागचा मनपा टॅ तस पािती
टे भलफोन बबल (लॅ ण्डलाईन)
३.

िा लाईट बबल

िा

िा झोपडी फोटो पास/झोपडी

सेिा शुल्क पािती/िाडे करारनामा इ.

४. उत्पन्न दाखला रू. १ लाखाच्या आतील
५. झोपडपट्टीतील असल्यास शेिार समि
ु गटाचा दाखला,
६. इतराांसाठी मा. तिसीलदार याांचा उत्पन्नाचा दाखला
७. शस्त्रकक्रया करतेिेळी पतीचे िय २२ ते ४०

महिलेचे िय

१९ ते ३५ च्या आत असािे (१ ककांिा २ मुलीांिर शस्त्रकक्रया
झाली पाहििे)

८. १८ िषागच्या आत मुलीचे लग्न करणार नाहि असे पालकाचे
प्रनतज्ञापत्र १०० रुपयाांच्या स्टॅ म्प पेपरिर सादर करणे
बांधनकारक राहिल
४. अिागचा नमुना

:- मुलगी दत्तक योिना(लाडकी लेक) योिनेअत
ां गगत मुलीांना
अथगसिाय्य.

५. अिग भमळण्याचे ि जस्िकारण्याचे हठकाण :-१. एस.एम. िोशी िॉल, दारुिाला पूल, रास्ता पेठ,पुणे११
६. अांनतम ननणगयासाठी लागणारा कालािधी

२. िॉडग स्तरािरील समुि सांघहटकाांचे बैठककचे हठकाणी

:- अिग जस्िकारण्याच्या अांनतम हदनाांकापासून २ महिने

७. मुांबई प्राांनतक मिानगरपाभलका अधधननयम :- मुांबई प्राांनतक मिानगरपाभलका अधधननयम १९४९ मधील
१९४९ मधील ज्या कलमाांचे आधारे काम

कलम ६३ ि ६६ नुसार

करणे आिे ते कलम

८. शासन ननणगय, आदे श, पररपत्रक, ठराि इ.:- १) मा. मुख्यसिा ठराि क्र. ५ हद. २७.०४.२०००
९. ननणगय घेणारे अधधकारी
स्तर

:-

पदनाम

ननर्णयासाठी लागर्ारा कालावधी

पहिला स्तर

समािसेिक

१५ हदिस

दस
ु रा स्तर

सिाय्यक समाि विकास अधधकारी

५ हदिस

नतसरा स्तर

समाि विकास अधधकारी/उप समाि विकास अधधकारी

५ हदिस

चौथा स्तर

मुख्य समाि विकास अधधकारी

०५ हदिस

कननष्ट्ठ भलपीक/

२० हदिस

ऑडडट

१० हदिस

पाचिा स्तर
सिािा स्तर

१०. आिश्यक फी

:-

नािी

११. अांनतम ननणगय वििीत कालािधीमध्ये

:-

ज्याांचक
े डे प्रकरण विनाकारण प्रलांबबत आिे . त्याांना

न घेतला गेल्यास ज्याांना िबाबदार

िबाबदार धरण्यात येईल.

धरायचे त्याांचे नाि ि पदनाम
मुख्य समाि विकास अधधकारी

समाि विकास वििाग, पुणे मिानगरपाभलका
C:\Users\pmcadmin\Desktop\New Webste\nagrik_sanad_10_07_2015_TBIL_Marathi_Mangal.doc

18

C:\Users\pmcadmin\Desktop\New Webste\nagrik_sanad_10_07_2015_TBIL_Marathi_Mangal.doc

19

