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                                                   भ ख्म उद्मान अचधषक 

                                        पऩ िंऩयी चचिंचलड भशानगयऩालरका 
                                    पऩ िंऩयी -४११०१८ 

                 पऩिंऩयी चचिंचलड भशानगयऩालरका पऩ िंऩयी -४११०१८

 
नागयीकािंची वनद 

१)पलबागाचे नािंल                        लषृविंलधधन पलबाग  

२)पलऴम लषृ छाटणी(ऩ णध लषृ काढणे) 
३)आलश्मक कागदऩत्र े                   १)  अजध  २) जागेच्मा भारफक शक्काविंफिंचधत कागदऩत्रे(७/१२ 

ईडके्व २,फ्रॅट अरौटभेंट लभऱकतीची/राईट बफर कयऩालती 
३)करभ ११/२ न वाय पलशीत नभ न्मात शभीऩत्र 

४)भिंज य फािंधकाभ  ऩयलाना /नकाळाची वत्मप्रत.(अवरेव) 
५) काढालमाचे झाडाचे पोटो 

४)अिंतीभ ननणधमावाठी रागणाया कारालधी   अजध स्स्लकायण्माच्मा अिंनतभ ठदलवाऩाव न ६० ठदलव 
५)भाठशती/दाखरे/अजध लभऱण्माचे ठठकाण       उद्मान कामाधरम -.मळलिंतयाल चव्शाण ग राफ ऩ ष्ऩ उद्मान 

नेशरुनगय बोवयी ऩ णे २७ /भनऩाच्मा www.pcmcindia.gov.in 

मा विंकेत स्थऱालय उऩरब्ध आशे 
६)भशायाष्र नगयऩालरका अचधननमभ भधीर 
करभाचे आधाये काभ कयणे आलश्मक आशे 
ते करभ      

भशायाष्र (नागयी षेत्र) झाडाचे विंयषण ल जतन  अचधननमभ 
१९७५ 

 
७)ळावन पलपलध आदेळ,ऩरयऩत्रक ,ठयाल इ. ळावन अचधव चना 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 (एक ण) 

ऩठशरा स्तय लरऩीक २ ठदलव 
द वया स्तय शॉटी. व ऩयलामझय/उद्मान 

अचधषक (लषृ)/ 
२० ठदलव 

नतवया स्तय भा.लषृ प्राचधकयण  ३० ठदलव 

आदेळ प्रभाणऩत्र ननगधलभत कयण्माव वषभ 
अचधकायी 

लषृाचधकायी/भ ख्म उद्मान 
अचधषक 

०८ ठदलव 
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९)  आलश्मक पी ल त्मािंचे ऩयीऩत्रक     भािंनकान वाय लषृ नवतीर तय प्रनत लषृ २०००/-लषृ 

अनाभत बयणे.भनऩा भापध त खाजगी लभऱकती भधीर 
लषृ तोडी फाफत पक्त ऩयलानगी ठदरी जाते. 
 

१०) फप आकायण्माची ऩध्दत   योख 
११) अिंनतभ-ननणधम पलठशत कारालधीभध्मे न घेतरा 
गेल्माव जमािंना जफाफदाय धयालमाचे त्मािंचे नाल ल 
ऩदनाभ -  

जमा टप्पप्पमालय कामधलाशी प्ररिंबफत अवेर अळा 
पलबागाकडीर कभधचायी/अचधकायी माव जफाफदाय याशीर 
१)शॉटी व ऩयलामझय २) उद्मान अचधषक  

३) लषृाचधकायी 
१२)वेला पलठशत कारालधीत ऩ यपलरी न गेल्माव 
जमािंच्माकड ेतक्राय कयता मेईर तो अचधकायी ल 
त्माचा द यध्लनी क्रभािंक -  

भ ख्म उद्मान अचधषक, तथा लषृाचधकायी उद्मान 
पलबाग                                        
पऩिंऩयी चचिंचलड भशानगयऩालरका 
द यध्लनी क्र.०२० - २७१२१७९१ 

 

 

                                                    भ ख्म उद्मान अचधषक 

                                        पऩ िंऩयी चचिंचलड भशानगयऩालरका 
                                    पऩ िंऩयी -४११०१८ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




