
अजजदाय नाांल - 
वांऩुणज ऩत्ता - 
वांऩर्ज  - 
ददनाांर् - 

 
 
 
 

प्रतत, 
भा.लषृाधधर्ायी 
पऩ ांऩयी धचांचलड भशानगयऩालरर्ा 
पऩ ांऩयी 18. 
 
 

  पलऴम  -   पाांदमा छाटणे/पलस्ताय र्भी र्यणे फाफत... 
 
 

भी लयीर पलऴमाव अनुवरून अजज र्यीतो/र्यीते र्ी, वदय दिर्ाणी भी यशात 

अवून ---------------------------------------------------- झाडाचा/झाडाांचा पाांदमाचा पलस्ताय 

लाढरेरा अवून तो धोर्ादामर् झारेरा आशे तयी त्माची छाटणी/पलस्ताय र्भी र्यणेची 

र्ामजलाशी र्यणेत माली. 

र्ऱाले, 

 

आऩरा पलश्वाव ू

 

 

(भारर्/बोगलटाधायर्) 



अजाजचा नभुना 

प्रऩत्र-वी 

        लषृतोडीव  ऩयलानगी फाफतचा अजज         दद. 

प्रतत, 

लषृ प्राधधर्यण 

पऩ ांऩयी धचांचलड भशानगयऩालरर्ा 
पऩ ांऩयी 18. 
 
 

पलऴम  - लषृतोड/लषृाांच्मा ऩुनजयोऩणावािी ऩयलागनी. 
   --------- प्रस्तापलत पलर्ाव र्ाभाखारीर...  

 
 

भी, तनम्न स्लाषयीर्ाय लषृतोडीफाफत अजज र्यतो. ज्माचा वपलस्तय तऩलळर खारीरप्रभाणे  
1.अजजदायाचे नाल - 
2.नगय बूभाऩन क्रभाांर् - 
--------------------------------------------------------------------------------------- 
प्रबाग क्रभाांर्   अनुक्रभाांर्    पलदमाभान  तोडण्माच्मा/ऩुनजयोऩण   लळल्रर् िेलालमाच्मा   लषृतोडीचे 

       झाडाांची र्यालमाच्मा प्रस्तापलत झाडाांची वांख्मा     र्ायण  

    वांख्मा झाडाांची वांख्मा  

  1   2  3    4      5   6  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

झाडाांची स्थाने दळजपलणाया नर्ाळा भी मावोफत जोडत आशे. प्राधधर्यणाने तनदेळानुवाय 
पलशीत र्ारालधीभध्मे र्यालमाची --------- लषृाांची रागलड/ऩुनजयोऩण ल देखबार माफाफतची 
शभी भी घेत आशे. त्मार्यीता लषृ प्राधधर्यणार्डे आलश्मर् ती वुयषा अनाभत यक्र्भ 
बयण्माव भी तमाय आशे. 
  

           आऩरा पलश्वावू  

 
 
 

        (भारर्/बोगलटाधायर्)  



अजाजवोफत वादय र्यालमाची र्ागदऩत्रे - 
1.जागेच्मा भारर्ी शक्र्ावांफांधीची र्ागदऩत्रे 
2.भांजूय फाांधर्ाभ-नर्ाळा (अवल्माव) 
3.तोडालमाच्मा लषृाांचे पोटो (ळक्म अवल्माव) 
4.र्रभ 11 (2) खारीर शभीऩत्र 

 

प्रऩत्र - डी 
र्रभ 11 (2 खारीर शभीऩत्र) 

(अजाजवोफत वादय र्यणे आलश्मर्) 
 

प्रतत,          ददनाांर् -  

भा.लषृ अधधर्ायी 
पऩ ांऩयी धचांचलड भशानगयऩालरर्ा 
पऩ ांऩयी 18. 
 
 

 भी लरशून देतो र्ी, अधधतनमभाच्मा र्रभ 8/9/10 खारीर आदेळारा भी फाांधीर 

याशीन. भी अवे लरशून देतो र्ी, माऩुढे भी लषृाांचे मोग्म त-शेने योऩण र्येन, 

अस्स्तत्लातीर वलज तवेच नलीन रालरेल्मा योऩाांचे यषण र्यीन. भी झाडाांच्मा, योऩाांच्मा 

ऩुनजयोऩणाच्मा ददनाांर्ाऩावून ऩदशल्मा 3 लऴाजवािी तनत्मनेभाने वशाभाशी अशलार वादय 

र्यीन. तवेच आदेळानुवाय भी, वुयषा अनाभत यक्र्भ बयण्माव फाांधीर याशीन. र्रभ 8 

ल 9 च्मा आदेळाचे भाझ्मार्डून उां ल्रघन झाल्माव भी बयरेरी वुयषा अनाभत यक्र्भ 

यद्द शोईर. माची भरा जाणील आशे. 

 आदेळातीर फाफीांचे भाझ्मार्डून उां ल्रघन झाल्माव अधधतनमभातीर तयतूदीनुवाय 

र्ामदेळीय र्ामजलाशी शोईर, माची भरा जाणील आशे. 

 
 
 
 
 

(भारर्/बोगलटाधायर्) 



नाांल - 
वांऩुणज ऩत्ता - 
ददनाांर् - 
वांऩर्ज  क्रभाांर् - 

प्रतत, 
भा.लषृअधधर्ायी 
पऩ ांऩयी धचांचलड भशानगयऩालरर्ा 
पऩ ांऩयी 18. 
 
 

पलऴम - फाांधर्ाभ ऩयलानगीवािी लषृवांलधजन नाशयर्त दाखरा  
       लभऱणेफाफत... 
 

 

भशोदम, 
 आम्शी खारी नभूद रे्रेल्मा प्रॉटलय फाांधर्ाभ ऩयलानगी घेणाय आशे. तयी 

त्मार्ाभी आऩल्मा पलबागाचा  लषृवांलधजन नाशयर्त दाखरा लभऱाला शी पलनांती. 

1.जागेचा/प्रॉट ऩत्ता - 

2.प्रॉटचे षेत्रपऱ - 

3.जागा भारर्ाचे/ऩी.ए.एच नाांल - 

4.वोफत जोडरेरी र्ागदऩत्र े

  अ) जागेचा षेत्रपऱावश नर्ाळा - 

  फ) जागेची इतय र्ागदऩत्रे - 

 

आऩरा पलश्वावू  



नाांल - 
वांऩुणज ऩत्ता - 
ददनाांर् - 
वांऩर्ज  क्रभाांर् - 

प्रतत, 
भा.लषृअधधर्ायी 
पऩ ांऩयी धचांचलड भशानगयऩालरर्ा 
पऩ ांऩयी 18. 
 
 

पलऴम - फाांधर्ाभ ऩुणजत्लावािी लषृवांलधजन नाशयर्त दाखरा  
       लभऱणेफाफत... 
 

 

भशोदम, 
आम्शी खारी नभूद रे्रेल्मा प्रॉटलय भनऩा भांजूय नर्ाळानुवाय फाांधर्ाभ ऩुणज 

रे्रेरे आशे ल वध्मा फाांधर्ाभ ऩुणजत्लाचा दाखरा घ्मालमाचा आशे. तयी त्मार्ाभी आऩल्मा 

पलबागाचा लषृवांलधजन नाशयर्त दाखरा लभऱाला शी पलनांती. 

1.जागेचा/प्रॉट ऩत्ता - 

2.प्रॉटचे षेत्रपऱ - 

3.जागा भारर्ाचे/ऩी.ए.एच नाांल - 

4.वोफत जोडरेरी र्ागदऩत्र े

  अ) भनऩा भांजूय नर्ाळाची वत्मप्रत - 

  फ) फाांधर्ाभ चारू र्यणेचा दाखरा - 

  र्) फाांधर्ाभ ऩयलानगीवािी घेणेत आरेरा 

 लषृवांलधजन नाशयर्त दाखरा.  



नाांल - 
वांऩुणज ऩत्ता - 
ददनाांर् - 
वांऩर्ज  क्रभाांर् - 

प्रतत, 
भा.लषृअधधर्ायी 
पऩ ांऩयी धचांचलड भशानगयऩालरर्ा 
पऩ ांऩयी 18. 
 
 

पलऴम - जाशीयात परर् उबायणेर्ाभी लषृवांलधजन नाशयर्त दाखरा  
       लभऱणेफाफत... 
 

 

भशोदम, 
आम्शी खारी नभूद रे्रेल्मा दिर्ाणी जाशीयात परर् उबायणेर्ाभी ऩयलानगी 

घेणाय आशे तयी त्मार्ाभी आऩल्मा पलबागाचा लषृवांलधजन नाशयर्त दाखरा लभऱाला शी 

पलनांती. 

1.जागेचा/प्रॉटचा ऩत्ता - 

2.जाशीयात परर् वांख्मा ल वाईज - 

3.वोफत जोडरेरी र्ागदऩत्रे  

  अ) जागेच्मा भारर्ी शक्र्ाफाफत 

 र्ागदऩत्रे/र्यायनाभा  

  फ) परर् उबायणेच्मा जागेचा 

 स्स्थती दळजर् र्च्चा नर्ाळा. 

 


