वऩंऩयी धचंचलड भशानगयऩामरका,
वऩंऩयी ४११० १८
नागयीकांची वनद

१) वलबागाचे नाल

: आयोग्म वलबाग

२) वलऴम

: ब्मुटीऩारलय/केळकर्लनारम व्मलवामावाठी
अ) नवलन ऩयलाना दे णे.

फ) ऩयलाना नुर्नीकयण कयणे
३) आलश्मक कागदऩत्रे

: अ) नवलन ऩयलाना दे णे
१) वलहशर् नभुन्मार्ीर छावऩर अजल

२) ळॉऩॅक्ट ऩयलाना ३) व्मलवामाचे जागेचा ३१ भाचल ---अखयचे मभऱकर्कय बयल्माचे ऩालर्ी.

४) व्मलवामार् काभ कयणा-मा काभगायाॊचे लैद्मकीम
प्रभाणऩत्र,
५) जागाभारकाचे वॊभर्ीऩत्र / व्मलवामाची जागा
बाड्माने अवल्माव बाडेकयाय
फ) ऩयलाना नत
ु नीकयण कयणे

१) वलहशर् नभुन्मार्ीर छावऩर अजल
२) भऱ
ू ऩयलाना

३) व्मलवामाचे जागेचा ३१ भाचल अखयचे मभऱकर्कय
बयल्माचे ऩालर्ी.
४) व्मलवामार् काभ कयणा-मा काभगायाॊचे लैद्मकीम
प्रभाणऩत्र,
४) अंततभ तनणणमावाठी रागणाया कारालधी : अजल हदल्माऩावुन ८ कामालरमीन हदलव
५) भाहशती/ऩयलानगी मभऱण्माचे हठकाण

: आयोग्म भख्
ु म कामालरम,

वऩॊऩयी चचॊचलड भशानगयऩामरका, वऩॊऩयी - १८

६) भशायाष्ट्र भशानगयऩामरका अधधतनमभ
भधीर ज्मा करभाचे आधाये काभ कयणे
आशे ते

करभ

७) ळावन तनणणम आदे ळ, ऩरयऩत्रक ठयाल
क्रभांक इ.

: करभ ३७६ नव
ु ाय

: भा.भशाऩामरका वबा ठयाल क्रॊ. ४८६४
हद.२२/४/२००८ भा.आमुक्र् माॊचेकडीर आदे ळ

क्र.लैद्म/६/कावल/६१७/२००२ हदनाॊक १८/६/२००२

८) तनणणम घेणाये अधधकायी
स्तय

ऩदनाभ

तनणणमावाठी रागणाया
कारालधी

ऩहशरा स्र्य

मरवऩक

२ हदलव

दव
ु या स्र्य

भुख्म आयोग्म िनयीषक

३ हदलव

वशा. आयोग्माचधकायी /

१ हदलव

आदे ळ/ ऩयलाना िनगलमभर्

आयोग्म कामलकायी

२ हदलव

कयण्माव वषभ अचधकायी

अचधकायी

िर्वया स्र्य

९) आलश्मक पी ल त्माचे ऩरयऩत्रक
१०) पी बयण्माची ऩद्धत
११) अंततभ तनणणम वलशीत कारालधीभध्मे
न घेतरे गेल्माव ज्मांना जफाफदाय

: वोफर् जोडरेरे दय ऩत्रकानुवाय
: योख, धनादे ळाने चरनाद्लाये

भ.न.ऩा. कोऴागयार्

: वलबागाचे मरवऩक, वलबाग प्रभख
ु जफाफदाय याशर्ीर.

धयालमाचे त्माचे नाल ल ऩदनाभ
१२) वेला वलहशत कारालधीत ऩयु वलरी न

:

आयोग्म कामणकायी अधधकायी,

गेल्माव ज्माच्माकडे तक्राय कयता

वऩंऩयी धचंचलड भशानगयऩामरका,

मेईर तो अधधकायी ल त्माचा दयु ध्लनी

वऩंऩयी – ४११ ०१८

क्रभांक

दयु ध्लनी क्रभांक ६७३३३३३३

वलस्तारयत क्र. १३४१ / १३३६
E mail : healthho@pcmcindia.gov.in
वोफत :- दयऩत्रक
आयोग्म कामणकायी अधधकायी

वऩॊऩयी चचॊचलड भशानगयऩामरका
वऩॊऩयी – ४११ ०१८

