पपरी चचवड महानगरपािलका – पपरी ४११०१८
जलिन:सारण िवभाग
नाग रकांची सनद
१

िवभागाचे नाव

जलिन:सारण िवभाग

२

िवषय

नवीन लं बग लायस स देण ेबाबत

३

आव यक कागदप े






४

अंितम िनणयासाठी लागणारा
कालावधी
मािहती / दाखले िमळ याचे
ठकाण
महारा महानगरपािलका
अिधिनयम मधील या
कलमांचे आधारे काम करणे
आहे ते कलम
शासन िनणय, आदेश
प रप क, ठराव इ.
िनणय घेणारे तर

५
६

७
८

तर

िविहत नमु यातील अज
आय.टी.आय. पास झालेचे माणप
२ कलर फोटो
रिहवाशी पुरावा ( रेशन काड, ाय हग परवाना, लाईट
बील, दूर वनी बील )
 मागील ३ वषात काम के याचे अनुभवाचे माणप
 म.न.पा. कोषागारात र. .१५००/- फ भर याची पावती
अज ि वकार या या अंितम दनांकापासुन १५ कायालयीन
दवस
मु य काय़ालयातील नागरी सुिवधा क
कलम ६३, ७२ (अ), (ब), (क) व ३७२

शासन िनणय .पीसीसी/२१८६/३२५/सीआर-३७/युडी-२१
द. ०९ एि ल १९८६
पदनाम

पिहला तर

िलपीक /आरे खक

िनणयासाठी लागणारा
कालावधी
५ दवस

दुसरा तर

उपअिभयंत ा

४ दवस

ितसरा तर

कायकारी अिभयंता

३ दवस

९

आदेश माणप िनगिमत
सह शहर अिभयंता
कर यास स म अिधकारी
आव यक फ व यांचे प रप क सोबत जोडलेले दरप क

१०

फ भर याची प दत

३ दवस

धनादेशा ारे, रोखीने अथवा िडमांड ा ट ारे नागरी सुिवधी
क ात

११

१२

अंितम िनणय िवहीत
कालावधीम ये न घेतला
गे यास यांना जबाबदार
धरायचे यांचे नाव व पदनाम
सेवा िवहीत कालावधीत
पुरिवली न गे यास यां याकडे
त ार करता येईल ते अिधकारी
व यांचा दूर वनी मांक

नवीन लं बग लायस स देणेकामी शासक य कामकाज
कर या या या ट यावर कायवाही लंिबत असेल अशा
िवभागाकडील कमचारी / अिधकारी यांस जबाबदार राहील.
सह शहर अिभयंता
पाणीपुरवठा व जलिन:सारण िवभाग, प. च.म.न.पा.
(०२०) – ६७३३३३३३
ई-मेल- water@pcmcindia.gov.in

सही/सह शहर अिभयंता
जलिन:सारण िवभाग
पपरी चचवड महानगरपािलका,
पपरी ४११०१८
सोबत - दरप क

