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                        पऩ िंऩरी चचिंचवड महानगरऩालऱका पऩ िंऩरी -४११०१८  

                       नागरीकािंची सनद 

    

 

    १) पलबागाचे नाल :                आकाळचचन्श ल ऩयलाना पलबाग 
 २) पलऴम     नलीन वाठा ऩयलाना 
 ३) आलश्मक कागदऩत्रे १. ळॉऩ अक्ट रामवेन्व ककिं ला एव. एव.आम. प्रभाणऩत्र (व्मलवाम    

  प्रत्मष वरुु अवल्माव). 
२. ३१.३.२०१२ ऩूलीची नोंद अवरेरा भनऩा भारभत्ता उताया /   

   फािंधकाभ प्रायिंब प्रभाणऩत्र ल भिंजयू  फािंधकाभ नकाळा. 
३. य.रु.१००/- स्टॅम्ऩ ऩेऩयलय नोटयाईज्ड प्रततसाऩत्र(नभनू्माप्रभाणे). 
४. बाडकेरू / बोगालटादाय  अवरेव भारकाचे यजजस्टय     

   विंभतीऩत्रक/यजजस्टय बाडकेयायनाभा/रीव्श अँड रामवेन्व    

   कयायनाभा. 
५. स्थरदळशक नकाळा. 
६. यावामतनक ल ज्लरनळीर ऩदाथाांचे वाठा कयणेवाठी अजननळाभक  

  ल भशायाष्ट्र प्रदऴूण तनमिंत्रण भिंडऱ, ऩुणे मा पलबागाचा ना शयकत 
दाखरा. 

 

टीऩ :  

१.. लयीर कागदऩत्रािंव्मततरयक्त पललळष्ट्ट कागदऩत्रािंची भागणी 
केल्माव ती देणे फिंधनकायक आशे. 
२. भ.न.ऩा. लभऱकतकयाची थकफाकी अवल्माव ऩयलाना भिंजयू  

   केरा जाणाय नाशी. 
३. आयषण / येडझोन / यस्तारुिं दीकयण/ ऩूययेऴा / तत्वभफाफीने  

   फाचधत अवरेल्मा  षेत्रात ऩयलाना हदरा जाणाय नाशी.  तवेच  

   ऩयलाना देताना भनऩा पलकाव तनमिंत्रण तनमभालरीव अनुवरुन 

   ऩयलाने हदरे जातीर. 
४.वादय केरेल्मा भऱू कागदऩत्रािंव्मततरयक्त अन्म झयेॉक्व कागदऩत्रे    

  स्लाषािंककत  कयणे आलश्मक. 
 
 

 ४)अिंततभ तनणशमावाठी रागणाया 
कारालधी 

अजश स्लीकायण्माच्मा हदनािंकाऩावनू १० हदलव कामाशरमीन हदलव 

 ५) भाहशती/अजाशचा नभुना 
लभऱण्माचे हठकाण 

 

 

१) आकाळचचन्श ल ऩयलाना पलबाग चौथा भजरा भखु्म   

   इभायत,पऩिंऩयी चचिंचलड भशानगयऩालरका, पऩ िंऩयी ४११०१८. 
२) नागयी वपुलधा कें द्र भ.न.ऩा. भखु्म इभायत,पऩ िंऩयी चचिंचलड   

   भशानगयऩालरका, पऩ िंऩयी ४११०१८. 
३) भ.न.ऩा. विंकेतस्थऱ WWW.PCMCindia.gov.in लरुन डाऊनरोड   

   कयणे. 
१) अजश जस्लकायण्माचे हठकाण  वलश कागदऩत्रािंवश ऩयीऩूणश अजश नागयी विंपलधा कें द्रात 

   काभकाजाचे हदलळी व.१० ते द.ु१.३०मा लेऱेत जभा कयाला. 
 

२) ऩयलाना लभऱण्माचे हठकाण 

 
 नागयी वपुलधा कें द्रातून काभकाजाचे हदलळी व.१०. ते वामिं. ५. मा    

 लेऱेत हदरा जातो. 
 

 

 

 

 

 

६)भशायाष्ट्र भशानगयऩालरका 

  

 

  भशायाष्ट्र भशानगयऩालरका अचधतनमभ करभ ३७६,३८६(१) (२)    
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             सहाय्यक आयुक्त  

          वोफत -दयऩत्रक                              पऩ िंऩयी चचिंचलड भशानगयऩालरका 
                                                                       पऩ िंऩयी - ४११०१८ 

 

 

 

 

                  

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

अचधतनमभ भधीर ज्मा करभािंचे 
आधाये काभ कयणे आशे ते करभ 

 (३) (४)(५) (६) (७) ३८७ (२)(ग)(श) ३९२ ऩरयलळष्ट्ट २   

 ४८१,(१)(अ)तवेच तनमभ २५ ते ३१ नुवाय ल प्रचलरत पलकाव    

 तनमिंत्रण तनमभालरीनुवाय. 
  

 ७)ळावनतनणशम,आदेळ,ऩरयऩत्रक, 
ठयाल इ. 

भनऩा वबा ठयाल क्र.२२६ हदनािंक.२०/२/२०१३. 

 ८)तनणशम घेणाये अचधकायी स्तर ऩदनाम ननर्णयासाठी 
ऱागर्ारा काऱावधी 

ऩहशरा स्तय ऩयलाना तनयीषक ५  हदलव 

दवुया स्तय कामाश अचधषक ३  हदलव 

ऩयलाना तनगशलभत 
कयण्माव वषभ 
अचधकायी 

वशाय्मक आमुक्त  २  हदलव 

 
 ९)आवश्यक पी व त्याचे ऩररऩत्रक 

१) अजश जस्लकायण्माची पी 
 

 

२) ऩयलाना पी ल पलरिंफ ळुल्क इ. 

नागयी वपुलधा कें द्र ळुल्क प्रतत अजश १००/-  

ऩरयऩत्रक क्र.विंगणक /२/कापल/१४८/२०१३. हदनािंक.१/३/२०१३. 
अन्लमेनुवाय. 
 

भा.आमुक्त मािंचेकडीर आदेळ क्र.आऩ/८/कापल/१४६/२०१३. 
हद.१६/३/२०१३ अन्लमे. 

 १०)पी बयण्माची ऩध्दत योख / धनादेळ / डडभािंड ड्राफ्ट. 
 ११)अिंततभ तनणशम पलशीत 

कारालधीभध्मे न घेतरा गेल्माव 
ज्मािंना जफाफदाय धयामचे त्मािंचे 
नाल ल ऩदनाभ 

स्तयानुवाय विंफिंचधत अचधकायी / कभशचायी 

 १२)वेला पलशीत कारालधीत ऩुयपलरी 
न गेल्माव ज्मािंच्माकड ेतक्राय अजश 
कयतो अचधकायी ल त्माचा दयुध्लनी 
क्रभािंक. 

 भा. वशा.आमुक्त, ऩयलाना पलबाग भखु्म इभायत 

पऩ िंऩयी चचिंचलड भशानगयऩालरका, 
पऩ िंऩयी  ४११०१८ 

दयुध्लनी क्र. ०२०६७३३१५०५ 
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