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पीएम स्विनधी योजन
िवषय : पीएम स्विनधी योजन अंतगर्त पथिव� ेत्यांनाबँकेमाफर्त कजर्मंजूर व िवतरण करणेस
�द.२७ फे �ुवारी २०२१, ६ व १३ माचर्२०२१ रोजी सवर् बँकांमध्येकॅम्पचे आय.

पीएम स्विनधी योजने अंतगर्त देशात कजर् िवतरण कमी �माणात झालेले . या अनुषंगाने क� �
सरकार माफर ्त राज्य शासन व राज्य अ�णी बँक सिमतीच्या आढावा बैठक घेण्यात आली होती
बैठक�तील सूचना व शासनाचे �द. २३.०२.२०२१ प� आिण �द.२५.०२.२०२१ च्या VC अन्वये �दनांक
२७ फे �ुवारी, ६ व १३ माचर्२०२१ रोजी बँकांनी सवर् पथिव� ेत्यांना कजर् मंजूर व िवतरण करण्यास
कॅम्पचे आयोजन करावे व मनपाने सदर कॅम्पसाठी मनपाचे असलेलेल �भागासाठी स्वतं� नोडल अिधका
यांची नेमणूक करण्याचे िनद�श �दलेले आह.
नािशक महानगरपािलके ने २४६४७ कजार्चे ऑनलाईन अजर्बँकाकडे पाठिवण्यात आलेले .
त्यापैक� आज पावेतो७९५५ पथिव�ेत्यांना बँकांनी कजर् िवतरीत करण्यात आलेले आहे१२४३८
पथिव�ेत्यांचे कजर् �स्ताव बँकांनी मंजूर केलेले . १६६९२ पथिव�ेत्यांना अदयाप पय�त कजर् िमळालेल
नाही. कजर् न िमळालेल्या पथिव�ेत्यांना शासनाच्या िनद�शान्वये �द२७ फे �ुवारी, ६ व १३ माचर्
२०२१ �दवशी बँके त आवश्यक दस्तऐवजासह त्यामध्ये आधार , मतदान काडर,
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�तसहबँकेत जावे.
तसेच या अनुषंगाने सदर कॅम्पसाठी मनपाचे िवभागीय अिधकारी यांना नोडल अिधकारी म्हणू
नेमणूक करण्यात आलेली आह. नोडल अिधकारी यांनी िवभागातील सवर् स्टाफ व समुदाय संघटक यांच
मदतीने आपल्या िवभागातील कजर् न िमळालेल्या पथिव�ेत्यांना कॅम्पच्या �दवशी बँकेत पाठिव
वैयि�क फोन व SMS �ारे कळिवण्या/ सांगण्यात येत आहे व मनपा वाहना�ारे सुध्दा िवभागा
अनाउन्सम�ट करण्यात येत आ.
तरी पीएम स्विनधी योजनेअंतगर्त ऑनलाईन अजर् केलेल्या व अदयाप पय�त बँकेकडून कजर् �
झालेल्या सवर् पथिव�ेत्यांनी �दना२७ फे �ुवारी, ६ व १३ माचर्२०२१ रोजी ऑनलाईन अजर् केलेल्य
बँकेत जावे. तसेच बँके त गेल्यावर काही अडचणी आल्यास मनपा िवभागीय कायार्लय �कवा अिभय
�वस्थापक९८८११६६८८२/ ७०५७२९४३९८/ ९४०३४९५७७३ या नंबरवर संपकर ् करावा तसेच
कोरोनामुळे लाभाथ� व बँकांनी यांनी त�डाला मास्क लावणे व सोशल डीस्टनिशगचे पालन करा. असे
आवाहन मनपा अित.आयु�(सेवा) डॉ.�वीण आ�ीकर यांचेतफ� करण्यात येत आह.
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