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१. पलबागाचे नािंल - स्थाननक विंस्था कय पलबाग 

२. पलऴम –  व्मलवाम फिंद झाल्माव/ननकारात काढण्मात आरा अवल्माव  

 नोंदणी यद्द कयणे फाफत  
३. आलश्मक कागदऩत्रे २. नभुना ‘ ग ‘ भधीर अजा ( Form ‘ C ‘ ) 

३. नोंदणी प्रभाणऩत्राची प्रत 

3.  Sales Tax वलबागाकडीर VAT यजजष्ट्रेळन यद्द केरेच्मा आदेळाची 
प्रत. 

४. भुॊफई दकुाने ल वॊस्था अधधननमभ १९४८ नुवायचा नोंदणीचा 
दाखरा यद्द केरेची आदेळाची प्रत. (आलश्मकतेनुवाय)    

५. भ.न.ऩा.कडीर उद्मोग धॊदा ऩयलाना यद्द केरेची ऩुयाव्माची 
   कागदऩत्र े(आलश्मकतेनुवाय) 
६. भशायाष्ट्र भशानगयऩामरका (स्थाननक वॊस्था कय) ननमभ २०१० 
   भधीर नभुना ‘ड’ दोन (FORM -E II) नूवाय ठद. १ एवप्रर ते  
   व्मलवाम फॊद केरेच्मा कारालधीऩमातचे वललयण  

४. अिंनतभ ननणणमावाठी रागणाया 
कारालधी 

ऩॊधया ठदलव 

५. भाहशती / दाखरे लभऱण्माचे 
हठकाण 

  पलबाग ननशाम स्थाननक विंस्था कय नोंदणी कामाणरमाचे नािंल ल 

    ऩत्ते (off-line) 

A) स्थाननक वॊस्था कय अधधकायी, अ वलबाग, शेगडलेाय बलन   

 ननगडी, ऩुणे-४११ ०४४ 

B) स्थाननक वॊस्था कय अधधकायी, फ वलबाग, एव.आय.ए., 
 कामाारम,धचॊचलड ऩोमरव स्टेळन रगत, धचॊचलड, ऩुणे-४११ ०३३ 

C) स्थाननक वॊस्था कय अधधकायी, क वलबाग, क प्रबाग कामाारम,  

ऩठशरा भजरा, ऩॉमरग्राव भैदाना ळजेायी, वऩ ॊऩयी, ऩणेु-४११ ०१८. 
D) स्थाननक वॊस्था कय अधधकायी, ड वलबाग, एव.आय.ए.,  

कामाारम,धचॊचलड ऩोमरव स्टेळन रगत, धचॊचलड, ऩुणे- ४११ ०३३  
६. भशायाष्ट्र  भशानगयऩालरका 

अचधननमभ भधीर ज्मा करभािंचे 
अधाये काभ कयणे आशे ते करभ  

भशायाष्ट्र भशानगयऩामरका (स्थाननक वॊस्था कय) ननमभ २०१० भधीर  

ननमभ १७ 

७. ळावन ननणणम, आदेळ, ऩरयऩत्रक, 
ठयाल इ. 

भशायाष्ट्र भशानगयऩामरका (स्थाननक वॊस्था कय) ननमभ २०१० भधीर 
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८. ननणणम घेणाये अचधकायी 
स्तय ऩदनाभ ननणामावाठी रागणाया कारालधी 

ऩठशरा स्तय भुख्म मरऩीक ७ ठदलव 
दवुया स्तय कामाारमीन अधधषक ३ ठदलव 
नतवया स्तय प्रळावन अधधकायी  ३ ठदलव 
आदेळ प्रभाणऩत्र ननगामभत कयण्माव 
वषभ अधधकायी 

वशा. आमुक्त,  २ ठदलव 

९. आलश्मक पी ल त्माचे ऩरयऩत्रक  
१०
. 

पी बऱण्माची ऩध्दत योख,धनाकऴा ( ननमुक्त केरेल्मा फॅंका भध्मे )  

११
. 

अिंनतभ ननणणम पलहशत कारालधी 
भध्मे न घेतरा गेल्माव ज्मािंना 
जफाफदाय धयामचे त्मािंचे नाल ल 
ऩदनाभ 

वॊलॊधधत वलबागातीर मरऩीक / वलबाग प्रभुख 

१२
. 

वेला पलहशत कारालधीत ऩुयपलरी 
न गेल्माव ज्मािंच्माकड े तक्राय 
कयता मेईर तो अचधकायी ल 
त्माचा दयुध्लनी क्रभािंक 

वशाय्मक आमुक्त, (स्थावॊक), भुख्म कामाारम, दवुया भजरा, 
वऩ ॊऩयी धचॊचलड भशानगयऩामरका, भुख्म प्रळावकीम इभायत, 
वऩ ॊऩयी - ४११ ०१८ 

दयुध्लनी क्रभाॊक  ६७३३३३३३ पलस्तायीत क्र. १३०३ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




