पडताळणी सुची (Checklist)
धोकादायक वृ

तोडणे / पुनर पण बाबत सादर करावयाचा
पिरपूण अहवाल
िदनांक:

मी,

प ा:

आपणास िलहू न दे तो की, धोकादायक वृ तोडणी संदभ त केले या अज सोबत खालील नमुद
कागदप े जोडली आहे त.
अनु .
1.
2.

तपासणीचे मु े

आहे / नाही

वृ तोड या या जागेचे मालक/ भोगवटादार चे नाव नमूद आहे काय?
या जागेवर वृ तोड यासाठी अज केला आहे याचा सिव तर प ा नमूद आहे
काय?

आहे / नाही
आहे / नाही

3.

जागे या मालकी ह कासंबंधी कागदप े जोडली आहे काय?

आहे / नाही

4.

या जागेवर असले या एकूण झाडांचा तपशील व सं या सादर केली आहे काय?

आहे / नाही

5.

वरील 4 म ये असले या एकूण झाडांची नावे नमूद केलेली यादी अजदारांनी सोबत
जोडलेली आहे काय ?

आहे / नाही

6.

जागेवर असले या तोडावया या झाडांची सं या आहे काय?

आहे / नाही

7.

तोडावया या झाडां या फोटोवर झाडांची नावे नमूद केली आहे त काय ?

आहे / नाही

8.

तोडावया या झाडां या फोटो पृ ठावर अजदार/ मालक यांची वा री आहे का?

आहे / नाही

9.

मालक भोगवटदारांचे वृ संवधनाचे हमीप सेाबत िदले आहे का ?

आहे / नाही

10.

सदर हमीप ावर संबंिधतां या वा या आहे त काय?

आहे / नाही

11.

वृ तोडावयाची कारणे अज त नमूद केली आहे त काय?

आहे / नाही

12.

नकाशावर िव मान झाडे िहर या रंगाने , तोड याची झाडे लाल रंगाने व पुनर पण
कर याची झाडे िनळया रंगाने दशिवली आहे त आहे काय?

आहे / नाही

(िटप: कागद प े जोडली अस यास आहे हणावे, कागद प े जोडली नस यास नाही हणावे)

अजदार वा री

(नांव:
(मो.

)
.

)

(ई-मे ल

)

महारा

(नागरी े ) झाडांचे जतन अिधिनयम, 1975 चे करण 5 मधील 8(2) नु सार
प

– “सी”(वृ

तोडणी िवनं ती अज)
िदनांक:

ित,
वृ अिधकारी,
िवभाग , नािशक महानगरपािलका, नािशक
िवषय: वृ तोड / वृ ां या पुनर पणासाठी परवानगी.
या

तािवत िठकाणावरील/ िवकास कामाखालील.

मी, िन न वा रीकार वृ तोडणीबाबत अज करतो, याचा सिव तर तपशील खालील माणे :

1)

अजदाराचे नांव:

2)

नगर भूमापन

भाग

अनु .

मांक / िवभाग:

िव मान

तोड या या / पुनर पण

झाडांची

करावया या

सं या
1

2

3

िश लक

तािवत

झाडांची सं या

वृ तोडणीची कारणे

झाडांची सं या

4अ

4ब

तोडावयाचे

पुनर पण

आव यक अस या माणे झाडांची

ठे वावया या
5

6

थाने दशिवणारा नकाशा मी यासोबत जोडत आहे .

ािधकरणाचे िनदशानु सार िविहत कालावधीम ये न याने पाड यात येणा या झाडां या अंदािजत
केले या वयाइत या झाडां या सं येइतकी भरपाई वृ

लागवड कर याची / पुनर पण कर याची व

यांची दे खभाल करणे याबाबतची हमी मी घेत आहे . याकिरता वृ

ािधकरणाकडे आव यक ती

सुर ा अनामत र कम भर यास मी तयार आहे .
आपला िव वासू,

(नांव:
(मो.

)
.

)

(ई-मे ल

)

अज सोबत कागदप े सादर 1) जागेचे मालकी ह कासंबंधी कागदप े / स म

ािधकरणाने मंजूर केले या आराखडयाचे

माणप .
2) अ त वातील वृ ांचे Geo-Tagging सव ण क न दे णे.
3) नकाशावर िव मान झाडे िहर या रं गाने, तोड याची झाडे लाल रं गाने व पुनर पण कर याची झाडे
िनळया रं गाने दशिवली आहे त.
4) न याने भरपाई वृ

लागवड करणे बाबत िनयोजनाचा

वा रीसह

थळदशक नकाशा / Tree

Plantation Action Plan.
5) पुनर पण कर यात येणा-या वृ ांचा िनयोिजत

वा रीसह

थळदशकता नकाशा / Tree

Transplantation Action Plan.
6) सोबत उपल ध क न दे यात येत असलेले अिधिनयमातील कलम 11 (2) अ वये हमीप .

महारा

(नागरी े ) झाडांचे जतन अिधिनयम, 1975 चे करण 5 मधील कलम 11(2) नु सार
प – “डी” (हमीप )

ित,

िदनांक:

वृ अिधकारी,
िवभाग , नािशक महानगरपािलका, नािशक
िवषय: वृ ारोपण व संवधनबाबत हमीप .
मी,

प ा:

आपणास िलहू न दे तो की, अिधिनयमा या कलम 8 नु सार झाडे तोड यावरील िनबध, कलम 9 नु सार
समुिचत

माणात झाडे लाव यास फम िव याचा अिधकार व कलम 10 नु सार पडले या कवा न ट

झाले या झाडाऐवजी नवीन झाड लाव यास फम िव याचा अिधकार अ वये ा त आदे शांना मी बांधील
रािहन.
यापुढे असे िलहू न दे तो की, मी नािशक महानगरपािलके या ह ीतील

या

जागेवर न याने पाड यात येणा या झाडां या अंदािजत केले या वयाइत या झाडां या सं येइतकी
भरपाई वृ

लागवड करीन. नवीन वृ ांचे यो य त-हे ने रोपण करीन तसेच अ त वातील सव वृ ांचे

र ण करीन.
मी, झाडां या रोपण / पुनर पणा या िदनांकापासून सात (7) वष साठी िन यनेमाने दर
6 मिह यांनी वृ

थती (Tree Status) अहवाल सादर करीन. तसेच आदे शानु सार मी, सुर ा अनामत

र कम भर यास बांधील रािहन.
अिधिनयमातील कोण याही कलम / आदे शाचे मा याकडू न उ लंघन झा यास मी
भरलेली सुर ा अनामत र कम ज त होईल व मा यावर अिधिनयमातील तरतुदीनु सार दं डा मक व
फौजदारी व पाची कायदे शीर कायवाही होईल याची मला जाणीव आहे .

मालक/ भोगवटादार/आक टे ट
वा री
सा ीदार :
1. नांव:

(नांव:

प ा:
मो.

(मो.

)
.

)

(ई-मे ल

)

.

वा री:
2. नांव:
प ा:
मो.

.

वा री:
सोबत:-

1)
2)

हमीप ाम ये नमूद असले या जागेचा मालकी ह क दशिवणारे कागदप .
हमीप िलहू न दे णा-या य तीने नमूद केले या प याचा पुरावा.

पडताळणी सुची (Checklist)
िवकास कामांम ये बािधत होणा-या वृ ांबाबत सादर करावयाचा पिरपूण
अहवाल
िदनांक:
मी,

प ा:

आपणास िलहू न दे तो की, िवकास कामांम ये बािधत होणा-या वृ तोडणी संदभ त केले या
अज सोबत खालील नमुद कागदप े जोडली आहे त.
अ. .
1.

तपासणीचे मु े
वृ

आहे / नाही

पुनर पणा या / तोड या या जागेचे मालक/भोगवटदार/िवकासकाचे नाव नमूद

आहे / नाही

आहे काय?
2.

या जागेवर वृ

पुनर पण / तोड यासाठी अज केला आहे याचा सिव तर प ा

आहे / नाही

नमूद आहे काय?
3.

स म

ािधकरणाने मंजूर िदले या िवकास परवानगी

./िदनांक/आदे श/नकाशा

आहे / नाही

जोडला आहे काय?
4.

जागेचा मालकी ह कासंबंधी कागदप े जोडली आहे काय?

आहे / नाही

5.

या जागेवर असले या एकूण झाडांची तपशील व सं या सादर केली आहे काय?

आहे / नाही

6.

वरील 5 म ये असले या एकूण झाडांची नावे नमूद केलेली यादी अजदारांनी सोबत

आहे / नाही

जोडलेली आहे काय ?
7.

अ तवातील झांडाची सं या अज माणे (Geo-tagging

माणे ) सादर केली आहे

आहे / नाही

काय?
8.

जागेवर असले या पुनर पणा या / तोडावया या झाडांची सं या आहे काय?

आहे / नाही

9.

पुनर पणा या / तोडावया या झाडां या फोटोवर झाडांची नावे नमूद केली आहे ?

आहे / नाही

10.

पुनर पणा या / तोडावया या झाडां या फोटो पृ ठावर अजदार/ मालक यांची

आहे / नाही

वा री आहे का?
11.

मालक भोगवटदारांचे वृ संवधनाचे हमीप सेाबत केले आहे का ?

आहे / नाही

12.

सदर हमीप ावर संबंिधतां या वा या आहे त काय?

आहे / नाही

13.

वृ पुनर पण / तोड याची कारणे अज त नमूद केली आहे त काय?

आहे / नाही

14.

अज सोबत जोडले या िवकास नकाशावर पुनर पणा या / तोड याची झाडे

आहे / नाही

दशिवले या अजदाराची /अ कटे कची वा री आहे काय?
15.

मंजूर बांधकाम नकाशावर िव मान झाडे िहर या रंगाने, तोड याची झाडे लाल रंगाने

आहे / नाही

व पुनर पण कर याची झाडे िनळया रंगाने दशिवली आहे त आहे काय?
(िटप: कागद प े जोडली अस यास आहे हणावे, कागद प े जोडली नस यास नाही हणावे)
अजदार वा री

(नांव:
(मो.

)
.

(ई-मे ल

)
)

महारा

(नागरी े ) झाडांचे जतन अिधिनयम, 1975 चे करण 5 मधील 8(2) नु सार
प

– “सी”(वृ

तोडणी िवनं ती अज)
िदनांक:

ित,
वृ अिधकारी,
िवभाग , नािशक महानगरपािलका, नािशक
िवषय: वृ तोड / वृ ां या पुनर पणासाठी परवानगी.
या

तािवत िठकाणावरील/ िवकास कामाखालील.

मी, िन न वा रीकार वृ तोडणीबाबत अज करतो, याचा सिव तर तपशील खालील माणे :

1)
2)
भाग

अजदाराचे नांव:
नगर भूमापन
अनु

मांक / िवभाग:

िव मान

तोड या या / पुनर पण

झाडांची

करावया या

सं या
1

2

3

िश लक

तािवत

झाडांची सं या

वृ तोडणीची कारणे

झाडांची सं या

4अ

4ब

तोडावयाचे

पुनर पण

आव यक अस या माणे झाडांची

ठे वावया या
5

6

थाने दशिवणारा नकाशा मी यासोबत जोडत आहे .

ािधकरणाचे िनदशानु सार िविहत कालावधीम ये न याने पाड यात येणा या झाडां या अंदािजत
केले या वयाइत या झाडां या सं येइतकी भरपाई वृ

लागवड कर याची / पुनर पण कर याची व

यांची दे खभाल करणे याबाबतची हमी मी घेत आहे . याकिरता वृ

ािधकरणाकडे आव यक ती

सुर ा अनामत र कम भर यास मी तयार आहे .
आपला िव वासू,

(नांव:
(मो.

)
.

(ई-मे ल
अज सोबत कागदप े सादर 1) जागेचे मालकी ह कासंबंधी कागदप े / स म

ािधकरणाने मंजूर केले या आराखडयाचे

माणप .
2) अ त वातील वृ ांचे Geo-Tagging सव ण क न दे णे.
3) मंजूर नकाशावर िव मान झाडे िहर या रं गाने , तोड याची झाडे लाल रं गाने व पुनर पण कर याची
झाडे िनळया रं गाने दशिवली आहे त.
4) िनयोिजत बांधकामात बािधत होणारे तोडावया या वृ ांचे िदनांकासिहत रंगीत फोटो, जातीिनहाय
वृ ांची सं या व यादी वा रीसह.
5) न याने भरपाई वृ

लागवड करणे बाबत िनयोजनाचा वा रीसह थळदशक नकाशा / Tree

Plantation Action Plan.
6) पुनर पण कर यात येणा-या वृ ांचा िनयोिजत

वा रीसह

थळदशकता नकाशा / Tree

Transplantation Action Plan.
7) सोबत उपल ध क न दे यात येत असलेले अिधिनयमातील कलम 11 (2) अ वये हमीप .

)
)

महारा

(नागरी े ) झाडांचे जतन अिधिनयम, 1975 चे करण 5 मधील कलम 11(2) नु सार
प

– “डी” (हमीप )
िदनांक:

ित,
वृ अिधकारी,

िवभाग , नािशक महानगरपािलका, नािशक
िवषय: वृ ारोपण व संवधनबाबत हमीप .

मी,

प ा:

आपणास िलहू न दे तो की, अिधिनयमा या कलम 8 नु सार झाडे तोड यावरील िनबध, कलम 9 नु सार
समुिचत

माणात झाडे लाव यास फम िव याचा अिधकार व कलम 10 नु सार पडले या कवा न ट

झाले या झाडाऐवजी नवीन झाड लाव यास फम िव याचा अिधकार अ वये ा त आदे शांना मी बांधील
रािहन.
यापुढे असे िलहू न दे तो की, मी नािशक महानगरपािलके या ह ीतील

या

जागेवर न याने पाड यात येणा या झाडां या अंदािजत केले या वयाइत या झाडां या सं येइतकी
भरपाई वृ

लागवड करीन. नवीन वृ ांचे यो य त-हे ने रोपण करीन तसेच अ त वातील सव वृ ांचे

र ण करीन.
मी, झाडां या रोपण / पुनर पणा या िदनांकापासून सात (7) वष साठी िन यनेमाने दर
6 मिह यांनी वृ

थती (Tree Status) अहवाल सादर करीन. तसेच आदे शानु सार मी, सुर ा अनामत

र कम भर यास बांधील रािहन.
अिधिनयमातील कोण याही कलम / आदे शाचे मा याकडू न उ लंघन झा यास मी
भरलेली सुर ा अनामत र कम ज त होईल व मा यावर अिधिनयमातील तरतुदीनु सार दं डा मक व
फौजदारी व पाची कायदे शीर कायवाही होईल याची मला जाणीव आहे .

मालक/ भोगवटादार/आक टे ट
वा री

सा ीदार :
1. नांव:

(नांव:

प ा:
मो.

(मो.

)
.

)

(ई-मे ल

)

.

वा री:
2. नांव:
प ा:
मो.

.

वा री:
सोबत:-

1)
2)

हमीप ाम ये नमूद असले या जागेचा मालकी ह क दशिवणारे कागदप .
हमीप िलहू न दे णा-या य तीने नमूद केले या प याचा पुरावा.

