
 

 
 
 

 पऩ िंऩयी चचिंचलड भशानगयऩालरका, पऩ िंऩयी-४११०१८ 
नागरयकािंची वनद 

 
१) वलबागाचे नाांल्-     प्रबाग कामावरम(अनतक्रभण पलबाग) 
२) वलऴम्-     फ) लशातुकीव अडथऱा ठयणाये, ना पेयीलारा षेत्राभधीर               

                                    अचधकृत /अनचधकृत शातगाडी, ऩथायीलारे/पेयीलारे मािंच े  
                                    पलरुध्द प्राप्त तक्रायीच्मा अनुऴिंगाने कायलाई कयणे  

      ३)  आलश्मक कागदऩत्े् -   रेखी/ दयुध्लनी/दृश्म स्लरुऩातीर तक्रायी/फीट ननरयषक   
                                  मािंचेकडीर अशलार/इ.भेर 

४) अांतिभ तनणामावाठी रागणाया   
कारालध ्-      ता्काऱ 

५) भाहशि  ल दाखरे लभऱण्माचे हठकाण्-   विंफिंचधत प्रबाग कामावरम 
६) भशायाष्ट्र भशानगयऩालरका 

अचधतनमभ भध र ज्मा करभाांचे 
आधाये काभ कयणे आशे िे करभ्-  करभ३८४,३८५,३८६  
                                                            

७) ळावन तनणाम, आदेळ, ऩरयऩत्क           १) भे. वलोच्च न्मामरमाचे आदेळ हद. १३/०९/२०१३ 
                                    २) ळावन ननणवम हद. २१/१०/२०१३ 
                                    ३) पऩऩयी चचिंचलड भनऩा पेयीलारा धोयण                                                                         

    ८)तनणाम घेणाये अचधकायी्- 
स्िय ऩदनाभ तनणामावाठी रागणाया  

कारालध  
ऩहशरा स्तय विंफचधत अनतक्रभण ननरयषक ता्काऱ 
दवुया स्तय विंफचधत कामावरमीन अचधषक ता्काऱ 
नतवया स्तय विंफचधत प्रळावन अचधकायी ता्काऱ 
आदेळ प्रभाणऩत्र ननगवलभत 
कयण्माव वषभ अचधकायी 

विंफचधत प्रबाग अचधकायी  

      
९)आलश्मक पी ल त्माचे ऩरयऩत्क्-         क्र.बूजज/१/कापल/३५७/२०१३. हद. १३/०९/२०१३प्रऩत्र     

                                         अ अ.क्रिं .५ 
१०)पी बयण्माच  ऩध्दि्-     नोटीव हदल्मानिंतय वात हदलवात चरनाव्दाये पी बयणे 
११)अांतिभ तनणाम वलहशि कारालध भध्मे्-   अनतक्रभण ननयीषक, कामावरमीन अचधषक,  

न घेिरा गेल्माव ज्माांना जफाफदाय   प्रळावन अचधकायी विंफिंचधत प्रबाग कामावरम 
धयामचे त्माांचे नाांल ल ऩदनाभ  

१२)वेला वलहशि कारालध ि ऩुयलरी  
न गेल्माव ज्माच्माकड ेिक्राय कयिा मेईर  प्रबाग अचधकायी विंफिंचधत प्रबाग कामावरम  
 िो अचधकायी ल त्माचा दयुध्लन  क्र                

    वोफि्-                      १)क्र.बूजज/१/कापल/३५७/२०१३. हद. १३/०९/२०१३प्रऩत्र अ अ.क्रिं .५       
                                २) वलव प्रबाग कामावरमािंचे विंऩकव  तऩळीर 

हटऩः-(पेयीलारा धोयण ल धोयणाविंदबावत जागा ननश्चीत झाल्मानिंतय धोयणाप्रभाणे ल ळावन 
ननणवमाप्रभाणे कायलाई कयता मेईर) 
                                                         वशी/- 

वशाय्मक आमुक्ि(अतिक्रभण वलबाग) 
वऩ ांऩयी चचांचलड भशानगयऩालरका 

वऩ ांऩयी-१८ 
 
 



 

 

 
 
 

 पऩ िंऩयी चचिंचलड भशानगयऩालरका, पऩ िंऩयी-४११०१८ 
नागरयकािंची वनद 

 
प्रबाग कामाारम,अतिक्रभण  वलबाग 

वला प्रबाग कामाारमाांचे वांऩका  िऩळ र 
अ.क्रां  प्रबागाचा ऩत्िा वांऩका  क्रभाांक इ.भेर 
१) अ.प्रबाग कामाारम,बेऱ 

चौक,तनगड   
प्रचधकयण तनगड  ४११०४४ 

२७६५६६२१/ 
९९२२५०१४५३/१४५४ 

award@pcmcindia.gov.in 

२) फ.प्रबाग कामाारम,लरांक 
योड,एल्प्रो कां ऩन  

ऩरयवय,चचांचलड ४११०३३ 

२७३५०१५३/ 
९९२२५०१४५५/१४५६ 

 bward@pcmcindia.gov.in 

३) क.प्रबाग 
कामाारम,नेशरुनगय,बोवयी 

४११०३९ 

२७१२७७७७/ 
९९२२५०१४५७/१४५८ 

cward@pcmcindia.gov.in 

४) ड.प्रबाग कामाारम,औध 
यालेि योड,यशाटण ,४११०१७  

२७२७७८९८/ 
९९२२५०१४५९/१४६० 

dward@pcmcindia.gov.in 

५) अतिक्रभण भखु्म कामाारम 
वऩ ांऩयी चचांचलड 

भशानगयऩालरका 
वऩ ांऩयी १८ 

६७३३३३३३/६७३३१५१० encroachment@pcmcindia.gov.in 

 
 

                                                                 वशी/- 
वशाय्मक आमुक्ि(अतिक्रभण वलबाग) 

वऩ ांऩयी चचांचलड भशानगयऩालरका 
वऩ ांऩयी-१८ 
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