वऩांऩयी चचांचलड भशानगयऩालरका, वऩांऩयी १८



नागरयकाांची वनद
१. वलबागाचे नाल

लैद्मकीम भुख्म कामाारम

२. वलऴम

शॉस्ऩीटर यजजस्रे ळन नलीन ऩयलाना दे णे/नुतनीकयण कयणे

३. आलश्मक कागदऩत्रे

१.भारकाचे पोटो आमडी प्रप
ु स्कॅन कॉऩी
२. डॉक्टयािंचे ळैषणणक ऩात्रतेचे नुतनीकयण केरेरे प्रभाणऩत्र
३. ए.एन.एभ. ल जी.एन.एभ. ऩरयचायीका मािंचे भशायाष्ट्र नलवाग
कौन्वीरकडे यजजस्रे ळन ल नत
ु नीकयण केरेचे प्रभाणऩत्र
४.

३१/०३/२०--

५. भुिंफई ळॉऩ ऍ़क्ट प्रभाणऩत्र
६. जागा बाडे तत्लालय अवल्माव बाडे कयायाची प्रत
७. य.रु. १००/- स्टॅ म्ऩऩेऩयलय शॉस्ऩीटरचे जागेफाफत ऍ़फपडेव्शीट केरेरे
प्रभाणऩत्र
८. शॉस्ऩीटर भारक जय फी.ए.एभ.एव. फकिंला फी.एच.एभ.एव. अवेर
तय शॉस्ऩीटरभध्मे वेला दे णाये वला स्ऩेळालरस्ट जव्शजजटीिंग डॉक्टयािंचे २४
ताव वेला दे णेचे य.रु 100/- चे स्टॅ म्ऩ ऩेऩयलय ऍ़फपडेजव्शट केरेरे
प्रभाणऩत्र ल शॉस्ऩीटर भारक जय फी.एच.एभ.एव. अवेर तय त्मा
डॉक्टयािंने शॉस्ऩीटरभध्मे पक्त शोलभओऩॅचथक वेला दे णेचे य.रु 100/- चे
स्टॅ म्ऩऩेऩयलय ऍ़फपडेजव्शट केरेरे प्रततसाऩत्र
९. अजननळाभक पलबागाचे ना शयकत प्रभाणऩत्र ते खारीर कायणािंवाठी
अ. जे शॉजस्ऩटर ५० फकिंला त्माऩेषा जास्त फेडचे अवेर त्मािंनी
पऩिंऩयी चचिंचलड भशानगयऩालरकेच्मा अचगनळाभक पलबागाचे ना शयकत
प्रभाणऩत्राची प्रत
फ. तवेच ज्मा शॉस्ऩीटरची उिं ची १५ भीटय (49.2 पुट)

ल

त्माऩेषा जास्त अवेर त्मािंनी पऩिंऩयी चचिंचलड भशानगयऩालरकेच्मा
अननीळाभक पलबागाचे ना शयकत प्रभाण्ऩत्राची प्रत
१२. शॉस्ऩीटर जय तनलावी बागात अवेर तय तवे तेथीर
यदशलाशमािंची ल वोवामटीचे ना शयकत प्रभाणऩत्राची प्रत
४. अांनतभ ननणभमावाठी रागणाया कारालधी

अजा ददल्माऩावुन

१०

कामाारमीन ददलव

५. भाहशती/दाखरे लभऱण्माचे हठकाण

लैद्मकीम भख्
ु म कामाारम, पऩिंऩयी चचिंचलड भशानगयऩालरका, पऩिंऩयी १८

६. भशायाष्ट्र भशानगयऩालरका अचधननमभ भधीर

-

ज्मा करभाांचे आधाये काभ कयणे आशे ते करभ
७. ळावन ननणभम आदे ळ, ऩरयऩत्रक, ठयाल इ.

फॉम्फे नलविंग ऍ़क्ट १९४९

८. ननणभम घेणाये अचधकायी

स्तय

ऩदनाभ

ननणभमावाठी रागणाया कारालधी

ऩदशरा स्तय

लरपऩक

२ ददलव

दव
ु या स्तय

३ ददलव

ततवया स्तय

भदशरा लैद्मकीम अचधकायी

३ ददलव (कामाारमीन ददलव)

आदे ळ प्रभाणऩत्र

लैद्मकीम विंचारक

२ ददलव

तनगालभत कयणेव वषभ
अचधकायी
९. आलश्मक पी ल तमाांचे ऩरयऩत्रक

वोफत दयऩत्रक जोडरे आशे
(भा. भशाऩालरका वबेकडे भान्मतेकाभी वादय)

१०. पी भ्रयण्माची ऩध्दत
११. अांनतभ ननणभम वलशीत कारालधीभध्मे
न घेतरा गेल्माव ज्माांना जफाफदाय

योख फकिंला धनादे ळादलाये
विंफचधत दलाखाना/रुनणारम लरपऩक ल

जेष्ट्ठ लैद्मकीम

अचधकायी

धयालमाचे तमाांचे नाल ल ऩदनाभ
१२. वेला वलहशत कारालधीत ऩुयवलरी न गेल्माव
ज्माांच्माकडे तक्राय कयता मेईर तो अचधकायी

१.लैद्मकीम विंचारक

ल तमाांचा दयु ध्लनी क्रभाांक

लैद्मकीम वलबाग भुख्म कामाभरम
वऩांऩयी चचांचलड भनऩा प्रळावकीम इभायत
दव
ु या भजरा, वऩांऩयी ऩुणे १८
दयु ध्लनी क्रभाांक- ०२०-६७३३३३३३

Ext – १३०७

ई भेर- medical@pcmcindia.gov.in
वोफत दयऩत्रक

आयोग्म लैद्मकीम अचधकायी
पऩिंऩयी चचिंचलड भशानगयऩालरका
पऩिंऩयी १८

