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१२)वेला पलठशत कारालधीत ऩयपलरी न गेल्माव
जमािंच्माकडे तक्राय कयता मेईर तो अचधकायी ल
त्माचा दयध्लनी क्रभािंक -

लष
ृ ाचधकायी

भख्म उद्मान अचधषक, तथा लष
ृ ाचधकायी उद्मान
पलबाग

पऩिंऩयी चचिंचलड भशानगयऩालरका
दयध्लनी क्र.०२० - २७१२१७९१

भख्म उद्मान अचधषक
पऩिंऩयी चचिंचलड भशानगयऩालरका
पऩिंऩयी -४११०१८

पऩिंऩयी चचिंचलड भशानगयऩालरका पऩिंऩयी -४११०१८

नागयीकािंची वनद
१)पलबागाचे नािंल
२)पलऴम
३)आलश्मक कागदऩत्रे

लष
ृ विंलधधन पलबाग

लष
ृ विंलधधन नाशयकत दाखरा (फािंधकाभ ऩणधत्लावाठी)
१)

अजध २) भ.न.ऩा भिंजय नकाळाची वत्मप्रत

३) फािंधकाभ चार कयणेचा दाखरा
४) फािंधकाभ चार कयणेवाठी घेणेत आरेरा लष
ृ विंलधधन
पलबागाचा नाशयकत दाखरा
४)अिंतीभ ननणधमावाठी रागणाया कारालधी

अजध स्स्लकायण्माच्मा अिंनतभ ठदलवाऩावन १५ ठदलव

५)भाठशती/दाखरे/अजध लभऱण्माचे ठठकाण

उद्मान कामाधरम -.मळलिंतयाल चव्शाण गराफ ऩष्ऩ
उद्मान नेशरुनगय बोवयी ऩणे २७ /भनऩाच्मा
www.pcmcindia.gov.in मा विंकेत स्थऱालय उऩरब्ध
आशे

६)भशायाष्र नगयऩालरका अचधननमभ भधीर

भशायाष्र (नागयी षेत्र) झाडाचे विंयषण ल जतन

करभाचे आधाये काभ कयणे आलश्मक आशे ते

अचधननमभ १९७५

करभ
७)ळावन पलपलध आदे ळ,ऩरयऩत्रक ,ठयाल इ.

ळावन अचधवचना नगयपलकाव पलबाग क्र.
टीऩीफी ४३९५/४५/प्र.क्र.२२/बाग-४/९५/नपल/११ ३१/११/१९९६
ळावन ऩरयऩत्रक नगयपलकाव पलबाग
क्र. वशल १००४/प्र.क्र.१३७/नपल/११ ठद.२४/११/२००५

८)ननणधम घेणाये अचधकायी – मान्यतेसाठी सादर
स्तय

ऩदनाभ

ननणधमावाठी रागणाया
कारालधी

ऩठशरा स्तय

लरऩीक

२ ठदलव

दवया स्तय

शॉटी.वऩयलामझय

८ ठदलव

नतवया स्तय

उद्मान अचधषक

२ ठदलव

आदे ळ प्रभाणऩत्र ननगधलभत कयण्माव वषभ अचधकायी

(लष
ृ )

भख्म उद्मान
अचधषक/लष
ृ ाचधकायी

३ ठदलव
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९)

आलश्मक पी ल त्मािंचे ऩयीऩत्रक

भानिंकाप्रभाणे आलश्मक लष
ृ अनाभत ऩली बयरी नवेर

तय प्रनत लष
ृ य.रु.२०००/- लष
ृ अनाभत बयणे.
लष
ृ प्राचधकयण ठयाल क्र.९ ठद.५/६/२०१३

१०) फप आकायण्माची ऩध्दत

योख

११) अिंनतभ-ननणधम पलठशत कारालधीभध्मे न घेतरा

जमा टप्पप्पमालय कामधलाशी प्ररिंबफत अवेर अळा

गेल्माव जमािंना जफाफदाय धयालमाचे त्मािंचे नाल ल

पलबागाकडीर कभधचायी/अचधकायी माव जफाफदाय याशीर

ऩदनाभ -

१)शॉटी वऩयलामझय २) उद्मान अचधषक ३) लष
ृ ाचधकायी

१२)वेला पलठशत कारालधीत ऩयपलरी न गेल्माव

भख्म उद्मान अचधषक, तथा लष
ृ ाचधकायी उद्मान

जमािंच्माकडे तक्राय कयता मेईर तो अचधकायी ल

पलबाग

त्माचा दयध्लनी क्रभािंक -

पऩिंऩयीचचिंचलड भशानगयऩालरका दयध्लनी क्र.०२० २७१२१७९१

भख्म उद्मान अचधषक
पऩिंऩयी चचिंचलड भशानगयऩालरका
पऩिंऩयी -४११०१८

पऩिंऩयी चचिंचलड भशानगयऩालरका पऩिंऩयी -४११०१८
नागयीकािंची वनद

१)पलबागाचे नािंल
२)पलऴम
३)आलश्मक कागदऩत्रे

लष
ृ विंलधधन पलबाग

जाशीयात परक उबायण्मावाठा लष
ृ विंलधधन नाशयकत दाखरा
१)

अजध २) जागेची कागदऩत्रे

३) जाशीयात परक उबायणेचा स्स्थती स्थऱ दळधक नकाळा
४)अिंतीभ ननणधमावाठी रागणाया कारालधी

अजध स्स्लकायण्माच्मा अिंनतभ ठदलवाऩावन १५ ठदलव

५)भाठशती/दाखरे/अजध लभऱण्माचे ठठकाण

उद्मान कामाधरम -.मळलिंतयाल चव्शाण गराफ ऩष्ऩ उद्मान
नेशरुनगय बोवयी ऩणे २७ /भनऩाच्मा
www.pcmcindia.gov.in मा विंकेत स्थऱालय उऩरब्ध आशे

६)भशायाष्र नगयऩालरका अचधननमभ भधीर

१)भशायाष्र (नागयी षेत्र) झाडाचे विंयषण ल जतन

करभाचे आधाये काभ कयणे आलश्मक आशे ते

अचधननमभ

करभ

(जाठशयात ल परक ननमिंत्रण)ननमभ २००३ ठद.९/६/२००३ चा

१९७५

२) भशायाष्र भशाऩालरका अचधननमभ

ळावनआदे ळ
७)ळावन पलपलध आदे ळ,ऩरयऩत्रक ,ठयाल इ.

ळावन अचधवचना नगयपलकाव पलबाग क्र.
टीऩीफी ४३९५/४५/प्र.क्र.२२/बाग-४/९५/नपल/११ ३१/११/१९९६
ळावन ऩरयऩत्रक नगयपलकाव पलबाग
क्र. वशल १००४/प्र.क्र.१३७/नपल/११ ठद.२४/११/२००५

८)ननणधम घेणाये अचधकायी – मान्यतेसाठी सादर
स्तय

ऩदनाभ

ननणधमावाठी रागणाया
कारालधी

ऩठशरा स्तय

लरऩीक

२ ठदलव

दवया स्तय

शॉटी.वऩयलामझय

८ ठदलव

नतवया स्तय

उद्मान अचधषक

२ ठदलव

(लष
ृ )

