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७)ळावनतनणशम,आदे ळ,ऩरयऩत्रक,

भनऩा वबा ठयाल क्र.२२६ हदनािंक.२०/२/२०१३.

ठयाल इ.

८)तनणशम घेणाये अचधकायी

स्तर

ऩदनाम

ननर्णयासाठी
ऱागर्ारा काऱावधी

ऩहशरा स्तय

ऩयलाना तनयीषक

३ हदलव

दव
ु या स्तय

कामाश अचधषक

२ हदलव

वशाय्मक आमक्
ु त

२ हदलव

ऩयलाना तनगशलभत
कयण्माव वषभ
अचधकायी
९)आवश्यक पी व त्याचे ऩररऩत्रक

नागयी वपु लधा केंद्र ळुल्क प्रतत अजश १००/-

१)अजश जस्लकायण्माची पी

ऩरयऩत्रक क्र.विंगणक /२/कापल/१४८/२०१३. हदनािंक.१/३/२०१३.
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ु म इभायत

ऩुयपलरी न गेल्माव ज्मािंच्माकडे

पऩिंऩयी चचिंचलड भशानगयऩालरका,

तक्राय अजश कयतो अचधकायी ल

पऩिंऩयी

त्माचा दयु ध्लनी क्रभािंक.

दयु ध्लनी क्र. ०२०६७३३१५०५
Email-skysign@pcmcindia.gov.in

४११०१८

सहाय्यक आयुक्त

वोफत -दयऩत्रक

पऩिंऩयी चचिंचलड भशानगयऩालरका
पऩिंऩयी - ४११०१८

C:\for printing\11 skysign.doc

11

