पपिंपरी चचिंचवड महानगरपालिका पपिंपरी -४११०१८
१)

ववभागाचे नाव:-

२)

ववषय:-

नागररकािंची सनद

पशुवैद्यकिय ववभाग

मािंस मासळी परवाना

३) आवश्यि िागदपञे:-

१) ३१ माचच

इमारतीचा िर भरल्याची पावती

२) व्यवसायाची जागा भाडयाने असल्यास भाडे
पावती भाडेिरारनामा आणण जागा
माििाचे सिंमतीपञ
३) दि
ु ा नामध्ये िाम िरणा-या व्यक्तीचे वैद्यकिय
प्रमापञ(म.न.पारुग्नाियािंमाफचत तपासणी िेिेिी)

४) व्यवसाय म.न.पा. मािेटमध्ये असल्यास गाळा वाटप
पञ आणण भाडे थकित नसिेबाबतचा दाखिा

५) व्यवसायास पोिीस खात्याची हरित नसिेबाबत
सिंबिंधीत पोिीस चौिी/स्टे शनमधीि ना हरित
प्रमाणपञ(जेथे िागू असेि तेथे)

६) आजूबाजूच्या / िगतच्या रहहवाशािंचा ना हरित
दाखिा(१०० रु. स्टँ प पेपरवर)

७) परवाना धारिािंचे ३ आयिाडच साईज छायाकित फोटो
८)शॉप ऍक्ट परवाना

४) अिंततम तनणचयासाठी िागणारा िािावधी:-

१० िायाचियीन हदवस

५) माहहती व अजच लमळण्याचे हठिाण:-

िै.नारायण मेघाजी िोखिंडे भवन
वपिंपरी- नेहरुनगर रोड,महात्मा फुिे पत
ु ळयाशेजारी
वपिंपरी -४११०१८ द.ु क्र. ०२० -२७४२३७५५

६) महाराष्ट़्र महानगरपालििा अचधतनयम

ििम ३८१ (अ) आणण ३८२ (ब) नुसार

मधीि ज्या ििमािंचे आधारे िाम िरणे
आहे ते ििम:७) शासन तनणचय,आदे श,पररपञि ठराव इ:-

मा.स्थायी सलमती ठराव क्र. १३६७. हद. २९/१०/२००२
मा ववधी सलमती

ठराव क्र. १७५. हद. ८/१०/२००२

महापालििा सभा ठराव क्र. ४७७६ हद. १६/१/२००३
८) तनणचय घेणारे अचधिारी:स्तर

पदनाम

ननर्णयासाठी िागर्ारा कािावधी

पहहिा स्तर

MPW (आरोग्य सेवि)

६ हदवस

दस
ु रा स्तर

पशुवैद्यकिय अचधिारी

२ हदवस

परवाना तनगचत िरण्यास सक्षम

आरोग्य वैद्यकिय अचधिारी

२ हदवस

अचधिारी
९)आवश्यि फी व त्याचे पररपञि :-

महाराष्ट़्र शासन राजपञ. रजज.निंबर
पुक्षे/पिं.स.प./ पु.पू.मिं.सा./२०४/२००३-

२००५/एि.डब्लल्यू.पी/१९६ फी बाबत दरसुची पत्रि
सोबत जोडिे आहे .

१०) फी भरण्याची पध्दत:-

रोखीने

११) अिंततम तनणचय ववहहत िािावधीमध्ये -

परवाना दे णेिामी प्रशासकिय िामिाज िरण्याच्या

न घेतिा गेल्यास ज्यािंना जबाबदार

ज्या टप्पप्पयावर िायचवाही प्रििंबबत असेि

धरायचे त्यािंचे नाव व पदनाम

अशा ववभागािडडि िमचचारी /अचधिारी यािंस
जबाबदार राहहि

१२) सेवा ववहहत िािावधीत पुरविी

न गेल्यास ज्याच्यािडे तक्रार िरता
येईि तो अचधिारी व त्याचा दरु ध्वनी क्र.

१३)वरीि सेवा सुववधा सिंबिंधी अचधि माहहती:-

आरोग्य वैद्यकिय अचधिारी, दस
ु रा मजिा वपिंपरी चचिंचवड

महानगरपालििा,वपिंपरी-१८ द.ु क्र. ०२०-६७३३३३३३/

६९६६६६६६. email id –medical@pcmcindia.gov.in
पशुवैद्यकिय ववभाग, िै.नारायण मेघाजी िोखिंडे

भवन नेहरुनगर रोड, महात्मा फुिे पत
ु ळयाशेजारी वपिंपरी-१
द.ु क्र ०२० - २७४२३७५५

पशुवैद्यकिय अचधिारी

वपिंपरी चचिंचवड महानगरपालििा, वपिंपरी पुणे-१८

