पं पर

चं चवड महानगरपा लका, पं पर 411018
उ यान/ वृ

संवधन वभाग

प र श ठ “अ” ( दनांक 27 /10/2020)
अ.
.

1

अजदाराचे नाव

संदभ

कायकार अ भयंता

थाप य वभाग फ -

े ीय

.उ यान/3अ/का व/3372/2020

द. 10/09/2020

झाडाचे ठकाण
भाग

तप शल

. ११ पु णानगर येथील से. .

१८ सी.डी.सी. मोकळी जागा

.४

कायालय, पु णानगर, नगडी, पु णे –

पु ण

काढणे

काटे र बाभु ळ-32, सु बाभु ळ-14 सदर वृ ांची मालक
मनपाची आहे . सदर वृ

पयटन क

वक सत

पु नर पन बैठक तील
करणे

46

0

05

0

05

0

01

0

कर या या कामाम ये अडथळा ठरत अस याने, सदर

44.

काटे र बाभु ळ-32, सु बाभु ळ-14 वृ

पु ण काढ याची

शफारस आहे .
2

कायकार अ भयंता

.उ यान/3अ/का व/3449/2020

थाप य वभाग ब -

कायालय, पं पर

े ीय

चं चवड

द. 13/10/2020

तानाजीनगर, म.न.पा रोडम ये,
चं चवड,

महानगरपा लका, चं चवड – 33.
3

ी. संभाजी रामचं

हजारे

गट नं. 517, हजारे व ती, मोशी,
पु णे.

पे टाफोरम-05,

सदर

आहे . वृ

याचे काँ

ह र

वृ ांची

ठरत असलेन,े सदर वृ

मालक

ट करण कामात अडथळा

पु ण काढ याची

.उ यान/3अ/का व/3389/2020

गट नं. 517, हजारे व ती, मोशी

द. 7/10/2020

कडु नम-03,

आंबा-01,

नारळ-01,

मालक अजदार यांची आहे . वृ

आहे .
से.नं.2, लॉट नं. 302, इं ायणी
नगर, भोसर , पु णे – 26.

द. 5/10/2020

वृ ांची

बांधावर अस याने शेतीकडे झु कल आहे त.

नाह .
.उ यान/3अ/का व/3383/2020

सदर

ह शेत ज मनी या

पकत

नाह .

वृ

ह

शेत

अस याने या वृ ां या खाल काह ह

ी. अ दु ल गफार चौधर

शफारस

आहे .

पक

4

मनपाची

से.नं.2, लॉट नं. 302, इं ायणी
नगर, भोसर

यामु ळे सदर वृ

यामु ळे

ज मनीम ये

पक घेता येत

पु ण काढ याची

शफारस

आंबा-01 सदर वृ ाची मालक अजदार यांची आहे .
वृ ाला कड लागलेल आहे . व व तार शेजार
बंग यावर पु ण झु कलेला आहे . यामु ळे वृ
पडु शकते. तर सदर वृ
आहे . सदर लॉट

के हाह

पु ण काढ याची शफारस

े. 3 गु ंठा असु न मानांकनु सार

नणय

अ.

अजदाराचे नाव

संदभ

झाडाचे ठकाण

तप शल

पु ण

.

काढणे
वृ

पु नर पन बैठक तील
करणे

आहे त तर अनामत घे याची काह आव यकता

नाह .
5

ी. अतु ल दांगट व कु लकण

कृ णा को-ऑप हौ. सोसायट ,

.उ यान/3अ/का व/3418/2020

द. 7/10/2020

से. नं. 7, लॉट नं 88/P/1

पी.सी.एन.ट .डी.ए, भोसर , पु णे –

कृ णा को-ऑप हौ. सोसायट ,

बदाम-01, आंबा-02,

स

पी.सी.एन.ट .डी.ए, भोसर ,

यांची आहे . सदर वृ

कंपाऊड वॉलम ये येत असू न

से. नं. 7, लॉट नं 88/P/1

39.

हर ओक-01, नारळ-01,

रामफळ-01, एकू ण-06 सदर वृ ांची मालक अजदार
बदाम-01, आंबा-02, स

हर ओक-01 ह एकू ण-04

रामफळ-01

वृ

वृ

पु ण काढ याची
ह

02

02

01

0

01

0

शफारस आहे. व नारळ-01,
पु नर पन

सोसायट यांनी मानांकानु सार
यापु व

04

28/7/2020 रोजी

वृ

करावीत.

भरपु र आहे त.

दला तो नामंजु र केला

असे.
6

ी. पराते एस. बी.

.उ यान/3अ/का व/3390/2020

से.नं.2, लॉट नं. 19, इं ायणी
नगर, भोसर , पु णे – 26.

द. 25/9/2020

से.नं.2, लॉट नं. 19, इं ायणी नगर,

नारळ-01, सदर वृ ाची मालक अजदार यांची आहे.

भोसर ,

वृ ाची उं ची जा त
पु ण

माणात झालेल आहे व शेजार

झु कलेला आहे . झावळया व फळे

अचानक

पडतात. व यामु ळे शेजार ल लोक वाद करतात. फळे
पडु न दु घटना होऊ शकते. तर
काढ याची

शफारस आहे . सदर

असु न मानांकानु सार वृ
7

सौ. गता सु शल मंचरकर

मा णक बाग आकड, १००२ बी
ब डींग, उ यम नगर,

अ णासाहे ब मगर
पं पर , पु ण–े 18.

टे डयम समोर,

.उ यान/3अ/का व/3405/2020

द. 9/10/2020

उ यम नगर म.न.पा र

या लगत

आहे त.

सदर वृ

लॉट

पु ण

े. 2 गु ंठे

पं पळ-01 सदर वृ ाची मनपाची आहे . वृ ा व न

हाय टे शन वायर गेलेल आहे . व वृ ा या मु ळया
भं ती म ये गेले या आहे त, वृ

शकते. तर सदर वृ

पडु न दु घटना घडु

पु ण काढ याची शफारस आहे.

नणय

अ.

अजदाराचे नाव

संदभ

झाडाचे ठकाण

तप शल

पु ण

.
8

ी. अिजत दामोदर ग हाणे
(नगरसेवक)

गट नं. 75, पी. बो-हाडेवाडी,

.उ यान/3अ/का व/3391/2020

गट नं. 75, पी. बो-हाडेवाडी, मोशी

द. 21/9/2020

काटे र

बाभु ळ-22, बोर-05, झु डपे-03 सदर वृ ांची

मालक

लॉटधारकाची आहे . सदर वृ

पु नर पन बैठक तील

काढणे

करणे

30

0

01

0

बांधकाम व

लेव लं ग कामासाठ अडथळा ठरत अस याने सदरची

मोशी, पु णे – 05.

वृ

पु ण काढ याची शफारस आहे . सदर

लॉट

े.

2870.00 चौ.मी. असु न मानांकानुसार 30 वृ ांची
अनामत पावती

. 922196

द.15/6/2019 र. .

60000/- म.न.पा भरणा केला आहे. तर

अनामत

घे याची काह आव यकता नाह .
9

णाल डे हलपस तफ
ी. राज

सु रेश जैन

स.नं.85 (पाट), 105 (पाट)

.उ यान/3अ/का व/3350/2020

स.नं.85 (पाट), 105 (पाट) कवळे

द. 6/10/2020

आंबा-01 सदर वृ ाची मालक
ी. राज

णाल डे हलपस तफ

सु रेश जैन यांची आहे . मनपा मंजु र

नकाशा बांधकामात अडथळा करत आहे . तर सदर

कवळे .

वृ

पु ण काढ याची शफारस आहे .

लॉटचे

े फळ

27751.52 चौ.मी. असु न मानांका माणे 279 वृ
आव यक आहे. स या ि थतीत
अि त वात आहे . आंबा 1 वृ
लॉटम ये 3 वृ

यापु व

अ वये

पु ण काढलेनंतर

श लक राहत आहे . अजदार यांनी

अनामत जा. .09834र. .

लॉटम ये 4 वृ

5,44,000/-

दनांक.7/10/2010

बन याजी

कायालयात

जमा केले आहे . तर आंबा-01 वृ (वाळलेले) यांची
अनामत र. . भ न घेणेची शफारस आहे.
10

ी. अनु रथ ह रबा सोनवणे
त

शला आ दनाथ कॉलनी,

ीनगर, रहाटणी, काळे वाडी, पं पर

पु णे – 17.

.उ यान/3अ/का व/3451/2020
द. 16/9/2020

त

शला आ दनाथ कॉलनी,

रहाटणी, काळे वाडी,

ीनगर,

नारळ-03, सदर वृ ांची मालक
नारळ

२

इमारतीकडे

वृ

झु कल

समा भं तीम ये
आहे त

व १

अजदाराची आहे .
असु न
वृ

शेजार ल

शेजार ल

सोसायट कडे झु कले आहे . ते धोकादायक आहे . ते
वृ

पु ण काढ यास व इतर २ वृ

ा धकरण

03

नणय

अ.

अजदाराचे नाव

संदभ

झाडाचे ठकाण

तप शल

पु ण

.

पु नर पन बैठक तील

काढणे

करणे

02

0

01

0

स मतीने पाहणी क न नणय घे यात यावे असे मत
आहे .

आंबा-02 सदर वृ ांची मालक
वृ ांचा

व तार

खु प

अजदाराची आहे .

माणात

वाढलेला

घरासमोर ल वृ ा या फांदया छाटणेस व

आहे .

व तार

कमी करणेस व दु स-या वृ ा या धोकादायक फांदया
छाटणेस परवानगी आहे .
11

ी. दनेश राजाराम चं चवडे

स.नं. 9अ/1 चं चवडे नगर,

.उ यान/3अ/का व/2176/2020

द. 11/8/2020

स.नं. 9अ/1 चं चवडे नगर,

चं चवड

चं चवड, पु णे – 33.

नारळ-02 सदर वृ ांची मालक अजदार यांची आहे .
वृ ांची उं ची खु प

माणात वाढलेल आहे . वृ

अजदार यां या घरासमोर आहे त. वृ ाखाल

ह

लहान

मु ले खेळतात. वादळ वा-याने फळे व झावळया पडु न
िज वत कं वा व
येत नाह . वृ

ह

हानी हो याची श यता नाकारता

व यु त LTA लाईन शेजार आहे .

वादळ वा-याने हालु न ती व यु त लाईनला लागतात.

यामु ळे दे खील दु घटना होऊ शकते. तर सदरची 2

वृ

400

पु ण काढ याची शफारस आहे .
के. फुट असु न 5 वृ

ि थतीत

लॉटचे

े फळ

आव यक आहे . स या

लॉटम ये नारळ-02, आंबा-01, सोनचाफा-

01, सताफळ-01, डाळींब-01, बेले-01, कडु नम-01,
सा.चाफा-01, पे -01, आवळा-02, एकु ण-12 वृ
अि त वात आहे . नारळ वृ
वृ
12

शवांजल अपाटमे ट

सी.एस.ट . नं. 4343, स ह नं.
49/3, पी.सी.एम.सी. हॉि पटल

.उ यान/3अ/का व/3462/2020

द. 14/10/2020

शवांजल अपाटमे ट सी.एस.ट . नं.

4343, स ह नं. 49/3, समा भं ती
लगत

श लक राहत आहे .

पु ण काढलेनंतर 10

नारळ-01 सदर वृ ाची मालक अजदार यांची आहे .
वृ

हे झु कलेले व खाल

खु ज लेले असु न वादळ

वा-याम ये पड याची श यता अस याने, सदर वृ

नणय

अ.

अजदाराचे नाव

संदभ

झाडाचे ठकाण

तप शल

पु ण

.
समोर, आकुड , पु णे – 35.

पु ण

काढ यास

परवानगी

दे यात

शफारस आहे. सदय ि थतीत

असु न मानांकानु सार 9 वृ
यापैक

1 वृ

काढ यानंतर

यावी

पु नर पन बैठक तील

काढणे

करणे

01

0

07

0

अशी

लॉटम ये 3 वृ

आव यक आहे. तर
लॉटम ये 2 वृ

श लक राहत अस याने अजदार यां या कडु न 7
वृ ांची अनामत भ न घे यात यावी अशी शफारस
आहे .
13

व न श प को. हौ. सोसायट

ल.

21/5 िजवननगर, चं चवड पु णे –

.उ यान/3अ/का व/3466/2020

द. 14/10/2020

व न श प को. हौ. सोसायट

ल.

21/5 िजवननगर, समा भं ती लगत

33.

गु लमोहर-01 सदर वृ ाची मालक

अजदार यांची

आहे . वृ ा या मु ळया अजदार यां या
गेले या असु न वृ

लॉटम ये

हे पु ण झु कले आहे व

वा-याम ये

कधीह

सदर वृ

पु ण काढ यास परवानगी दे यात यावी

अशी
वृ

1 वृ

पड याची

श यता

वादळ

शफारस आहे . सदय ि थतीत

असु न मानांकानु सार 9 वृ
काढ यानंतर

अस याने,

लॉटम ये 2

आव यक आ
हे. तर

लॉटम ये 1 वृ

श लक

राहत अस याने अजदार यां या कडु न 8 वृ ांची
अनामत भ न घे यात यावी अशी शफारस आहे .
14

ी. अ वनाश नवाथे(आ कटे क)

स. नं. 157/1 (पाट), मौजे,
ताथवडे, पु णे.

.उ यान/3अ/का व/3379/2020

द. 6/10/2020

स. नं. 157/1 (पाट), मौजे, ताथवडे

बोर-01, सु बाभळ-02, खैर-04 सदर वृ ांची मालक
अजदार

यांची

आहे .

मनपा

मंजु र

नकाशानु सार

बांधकामात अडथळा ठरत असलेमु ळे सदर वृ
काढ याची

परवानगी

मळावी

अशी

मागणी आहे .

लॉटचे

सदय ि थतीत

लॉटम ये 125 वृ

पु ण

अजदाराची

े फळ 23676.95 चौ.मी.

असु न मानांका माणे 298 वृ ांची आव यकता आहे .
7 वृ

काढलेस

लॉटम ये

आहे त. सदरचे

118 वृ

श लक

नणय

अ.

अजदाराचे नाव

संदभ

झाडाचे ठकाण

तप शल

पु ण

.
राहतात.

अजदार

यांनी

पावती. .922430-

यापु व

दनांक.26/06/2019

113 वृ ांपोट 2,26,000/- र कम

पु नर पन बैठक तील

काढणे

करणे

01

0

06

0

04

0

अनामत
अ वये

पये कायालयात

जमा केले आहे . अजदाराकडु न मानांकानु सार वृ
अनामत

भ न

घेतले

नंतर

मा.

सभे या मा यतेने सदरचे 7 वृ
परवानगी आहे .
15

ी. वजया शंकर भोसले

एकता कॉलनी नं. 4, आळं द रोड,
शा

.उ यान/3अ/का व/3397/2020

द. 28/09/2020

एकता कॉलनी नं. 4, आळं द रोड,
शा

ी चौक, गणेशनगर, भोसर

ी चौक, गणेशनगर, भोसर ,

वृ ामु ळे
तर

आहे त.
ी. गणेश स तश पाट ल

स ह नं. 510/1, 510/4, मौजे,

.उ यान/3अ/का व/3388/2020

द. 07/10/2020

स ह नं. 510/1, 510/4, मौजे,
च-होल

च-होल , पु णे.

पु ण काढणेस

समा भं त पडलेल आहे व वृ

सदर वृ

लॉट

16

ा धकरण

नारळ-01 सदर वृ ाची मालक अजदार यांची आहे .
झु कलेले आहे . यामु ळे वृ

पु णे – 39.

वृ

हे रोडवर

पडु न दु घटना घडु शकते.

पु ण काढ याची शफारस आहे . सदर

े 1 गु ंठा असुन मानांकानु सार वृ

भरपु र

चं च-01, नारळ-02, आंबा-03 सदर वृ ांची मालक

अजदार यांची आहे . वृ
ठरत आहे.

तर

सदर

शफारस आहे . सदर

लॉट

ह

बांधकामास अडथळा

6 वृ

असु न मानांकानु सार 144 वृ

पु ण

काढ याची

े. 11400.00 चौ. मी.

आव यक तर यापु व

144 वृ ांची अनामत र कम 4,18,000/- म.न.पा
कोषागारात भरले आहे . तर 6 वृ
शफारस आहे .

17

कायकार अ भयंता

थाप य वभाग क -

कायालय, हॉक

े ीय

टे डीयम जवळ

नेह नगर, भोसर , पु णे – 26.

.उ यान/3अ/का व/3425/2020

द. 13/10/2020

गट नं. 1062, डी.पी. मनपा र ता,
जाधववाडी

सु बाभळ-01, कडु नम-02,
मालक

मनपाची आहे . वृ

पु ण काढ याची

सधांड-01 सदर वृ ांची
ह

18 मीटर डी.पी.

र ता वक सत काम कर यास अडथळा ठरत आहे .
तर सदर 4 वृ

पु ण काढ याची शफारस आहे .

नणय

अ.

अजदाराचे नाव

संदभ

झाडाचे ठकाण

तप शल

पु ण

.
18

ी. एल. सु दशन राज

.उ यान/3अ/का व/3425/2020

से.नं.1, लॉट नं. 59/4,

इं ायणीनगर, भोसर , पु णे – 26.

द. 05/10/2020

से.नं.1, लॉट नं. 59/4,

नारळ-02 सदर वृ ांची मालक अजदार यांची आहे .

इं ायणीनगर, भोसर

वृ ांची उं ची खु प

पु नर पन बैठक तील

काढणे

करणे

02

0

01

0

02

0

01

0

माणात वाढलेल आहे . व शेजार

पु ण झु कलेला आहे . व

ेनेजम ये मु ळया गेले या

आहे त. तर शेजार ल लोक रोज वाद ववाद करतात.
व यामु ळे दु घटना घडु शकते. तर सदर 2 वृ
काढ याची

शफारस आहे . सदर

असु न मानांकानु सार वृ
19

डॉ. बाळासाहे ब कुं ड लक फरांदे
से. नं. 9, लॉट नं. 58, हौसकुं ज
बंगला, इं ायणीनगर, भोसर ,

.उ यान/3अ/का व/3453/2020
द. 19/10/2020

लॉट

भरपु र आहे त.

नारळ-01 सदर वृ ाची मालक अजदार यांची आहे .

बंगला, इं ायणीनगर

वृ ाची उं ची खु प

व तार पु ण शेजार

झावळया

व

फळे

माणात वाढलेल आहे . व वृ ाचा
ब डींगवर झु कलेला आहे . तर
यां या

ब डींगवर

पु ण काढ याची शफारस आहे . सदर लॉट

े. 3 गु ंठे असु न मानांकानु सार वृ

ी. वैभव पाट ल

.उ यान/3अ/का व/3424/2020

तु लसी आकड सह. गृ . सं था मया
से. नं. 13, लॉट नं. 133/1,

द. 21/09/2020

तु लसी आकड सह. गृ . सं था मया
से. नं. 13, लॉट नं. 133/1,
सोसायट आवारम ये

ा धकरण, राजमाता िजजाऊनगर,

ी. अभय ह तीमलंगी गाद या

ववेकनगर,

स

हर

ओक-01,

अ ेला

-01

.उ यान/3अ/का व/3478/2020

द. 21/10/2020

भाजी मंडई शेजार ,
आकु ड

ववेकनगर,

आहे त.
सदर

वृ ांची

मालक अजदार यांची आहे . समा भं तीला तडे गेले
आहे त व

ेनेज लाईनम ये मु ळया गेले या आहे त. व

फरशी पु ण उखडले या आहे त.

चखल , पु णे – 14.

भाजी मंडई शेजार ,

पडतात.

यामु ळे जे ठ नागर क यांनी त ार केल आहे . तर

सदर वृ

21

े. 3 गु ंठे

से. नं. 9, लॉट नं. 58, हौसकुं ज

पु णे – 39.

20

पु ण

यामु ळे दु घटना घडु

शकते. तर सदर 2 वृ

पु ण काढ याची

आहे . सदर लॉट म ये वृ

भरपु र आहे त.

शफारस

नारळ-01 सदर वृ ाची मालक अजदार यांची आहे .
अजदार यांना नवीन बांधकाम करावयाचे अस याने

नणय

अ.

अजदाराचे नाव

संदभ

झाडाचे ठकाण

तप शल

पु ण

.
आकु ड , पु णे.

वृ

बांधकामात

ठक ठकाणी वृ

अडथळा

ठरत

कुजलेले आहे .

येत

काढ याची परवानगी दे यात यावी

अशी शफारस

तर

ह वृ

लॉटम ये 1

लॉटम ये 4 वृ

लॉटमधील 1 वृ

करणे

01

0

08

0

वादळ वा-याम ये
सदर वृ

मानांकानु सार

काढणे
असु न

के हाह पड याची श यता आहे . तर
आहे . सदय ि थतीत

पु नर पन बैठक तील

वृ

पु ण

अस याने

आव यक आहे .

काढ यानंतर

लॉटम ये 1

श लक राहत नस याने अजदार यां याकडु न

4 वृ ांची अनामत भ न घे यात यावी.
22

ी. सदा शव नलावडे
से. नं. 24, लॉट नं. 13,

ा धकरण, नगडी, पु णे – 44.

.उ यान/3अ/का व/3465/2020
द. 16/10/2020

से. नं. 24, लॉट नं. 13,

ा धकरण,

नगडी

आंबा-01 सदर वृ ाची मालक अजदार यांची आहे .
वृ

म यभागी कु जलेले असु न श यता आहे . तर

सदर वृ
अशी

शफारस

एकु ण 8
वृ

पु ण काढ याची परवानगी दे यात यावी
वृ

आहे .

ि थतीत

आहे त. मानांकानु सार

आव यक आहे .

लॉटम ये 7 ह

सदय

वृ

तर

1 वृ

लॉटम ये

लॉटम ये 4
काढ यानंतर

श लक राहत अस याने

अजदार यां याकडु न अनामत भ न घेऊ नये अशी
शफारस आहे .
23

ी.

तक ढमाले

तनहाई आंगण, ढमाले ब डींग,
द

मंद र जवळ, M.I.D.C, कोट

रोड, मोरवाडी, पं पर , पु णे – 18.

.उ यान/3अ/का व/3477/2020

द. 16/10/2020

तनहाई आंगण, ढमाले ब डींग, द
मंद र जवळ, M.I.D.C, कोट रोड,
मोरवाडी

सताफळ-01 फायकस सजा वत-04,

पॅथ डया-01,

पं पळ-01, शेवगा-01 सदर वृ ांची मालक अजदार
यांची आहे . वृ

ह बांधकामास अडथळा ठरत आहे .

सदरचे बांधकाम हे शेजार ल
वृ

लॉटचे चालु आहे . सव

बांधकामाचे खोदाई जवळ असलेने सव वृ ां या

मु ळया उघडया पड या आहे त. सदरची वृ

ह

नणय

अ.

अजदाराचे नाव

संदभ

झाडाचे ठकाण

तप शल

पु ण

.

पु नर पन बैठक तील

काढणे

करणे

06

0

07

0

01

0

भं तीचे कामात अडथळा ठरत असलेने 08 वृ ां या
बद यात

याच

लॉटम ये 16 वृ

लागवड करणेत

सांगु न परवानगी दे णेची शफारस आहे.
24

मा. कायकार अ भयंता
पं पर

चं चवड महानगरपा लका,

माट सट

.उ यान/3अ/का व/3482/2020

द. 9/10/2020

भाग

. 29, राजमाता िजजाऊ

उ यान, पं पळे गु रव

ल. पं पर – 18.

स

हर ओक-05, मल ंग टोनीया (आकाश नम)-01

सदर वृ ांची मालक मनपाची आहे . वृ
सट

ह

माट

अंतगत टॉयलेट बांधकामात अडथळा ठरत

आहे . तर

सदर

वृ

पु ण काढ याची परवानगी

दयावी अशी शफारस आहे .
25

ी. नरे श सु ंदरलाल चु घ

स. नं. 258/8 अ, लॉट नं. 22,

.उ यान/3अ/का व/3457/2020

द. 14/10/2020

स. नं. 258/8 अ, लॉट नं. 22,
मौजे वाकड, मु ळशी

मौजे वाकड, मु ळशी, पु णे.

सु बाभळ-05,

साग-01,

तपशी-01

सदर

वृ ांची

पा कग

रॅ म या

मालक अजदार यांची आहे . सदर वृ ांपैक 1 वृ
बांधकामास

व

इतर

6

वृ

कामाम ये अडथळा ठरत आहे त. तर

सदर वृ

पु ण काढणेस परवानगी अशी अजदाराची मागणी
आहे . अजदारा या
असु न सदर

मानांकानु सार

लॉटचे

लॉटम ये
12

े फळ 918.55 चौ.मी.

एकु ण 10 वृ

वृ ांची

आव यकता

अजदाराने यापु व अनामत पावती

7 वृ

आहे .

मांक 975849

दनांक 6/7/2020 अ वये दोन वृ ांपोट

र कम

आहे त.

8000/-

पये कायालयात जमा केलेले आहे त. सदरचे

काढलेस

लॉटम ये 3 वृ

श लक राहतात.

अजदाराकडु न 7 वृ ांची अनामत र कम भ न घेतले
नंतर सदरचे वृ
26

ी. ज तं दरकौर द वदर सं ग माकन

ओमकार कॉलनी,

ी. राज

.उ यान/3अ/का व/3459/2020

द. 15/10/2020

ओमकार कॉलनी, साठफुट रोड,
पं पळे गु रव

नारळ-01
सदर

पु ण काढणेस परवानगी आहे .

सदर वृ ाची मालक अजदार यांची आहे .

वृ ां या

झावळया

व

फळे

शेजार ल

नणय

अ.

अजदाराचे नाव

संदभ

झाडाचे ठकाण

तप शल

पु ण

.
जगताप यांचे ऑ फस समोर,

मळकतीवर

साठफुट रोड, पं पळे गु रव,

पडतात.

पु णे – 61.

पडतात.

तसेच

यामु ळे सदर वृ

मळावी

अशी

अजदारा या

यांची

राहतात.

मागणी

वृ

काढलेस लॉटम ये 1 वृ

मानांकानु सार

अजदाराकडु न

सभे या मा यतेने सदर वृ

से. नं. 26, लॉट नं. 111,
हु ता मा चौक,
पु णे – 44.

.उ यान/3अ/का व/3459/2020

द. 15/10/2020

से. नं. 26, लॉट नं. 111, हु ता मा
चौक

ा धकरण, नगडी,

01

0

01

0

श लक

3

वृ ांची

ा धकरण

पु ण काढणेस परवानगी

आहे .
ीरं ग के. वसपु ते

आहे .

आहे त. मानांकानु सार

अनामत र कम भ न घेतले नंतर मा. वृ

ी.

यावर

लॉटम ये 04 वृ ांची आव यकता आहे . सदर

नारळ 01

27

करणे

े फळ 250 चौ.मी. असु न

सदर लॉटम ये एकु ण 02 वृ
सदर

र

काढणे
पु ण काढणेस परवानगी

अजदार

लॉटचे

शेजार ल

पु नर पन बैठक तील

बॉटल पाम-01, सदर वृ ांची मालक अजदार यांची
आहे . वृ ां या मु ळया अजदार यां या

लॉटम ये

गे या असु न सदर उ यान अ ध क यांनी सम
पाहणी क न वृ
शफारस

पु ण काढणेस परवानगी अशी

आहे. आंबा-01 वृ

दे यात यावी अशी

लॉटम ये एकु ण 7
लॉटम ये 4 वृ

काढ यानंतर

छाट यास परवानगी

शफारस आहे . सदय ि थतीत
वृ

असु न

मानांका माणे

आव यक आहे . तर

लॉटम ये

6

वृ

श लक

1 वृ

राहत

अस याने अजदार यां याकडु न अनामत भ न घेऊ
नये अशी शफारस आहे .
28

ी. के. एम. रॉय

से. नं. 26, लॉट नं. 31,
ा धकरण, नगडी, पु णे – 44.

.उ यान/3अ/का व/3459/2020

द. 15/10/2020

से. नं. 26, लॉट नं. 31, समा भं ती
लगत व शेजार ल लॉटवर

नारळ-01

सदर वृ ाची मालक अजदार यांची आहे .

वृ ाचा तोल पु ण दु स-या या
नारळ

या

लॉटवर गेलेला असु न

लॉटम ये पडताता व

यामु ळे भांडण

नणय

अ.

अजदाराचे नाव

संदभ

झाडाचे ठकाण

तप शल

पु ण

.
होतात असे अजदार यांचे मत आहे .
वृ

पु नर पन बैठक तील

काढणे

करणे

01

0

01

01

यामु ळे सदर

पु ण काढणेस परवानगी दयावी अशी शफारस

आहे . सदय ि थतीत

लॉटम ये एकु ण 8

असु न

लॉटम ये 4 वृ

मानांका माणे

आहे . तर 1 वृ
श लक

राहत

काढ यानंतर

अस याने

वृ

आव यक

लॉटम ये 7 वृ

अजदार

यां याकडु न

अनामत भ न घेऊ नये अशी शफारस आहे .
29

ी. ई ा हम मेहबु ब शेख

471/1709 आझाद चौक, श रफ

.उ यान/3अ/का व/3490/2020

द. 5/10/2020

471/1709 आझाद चौक, श रफ
मंिजल, समा भं तीलगत

मंिजल, फुगेवाडी, पु णे.

पं पळ-01

वृ

सदर वृ ाची मालक अजदार यांची आहे .

हे भं तीम ये उगवु न आलेले आहे . भं त के हाह

पडु शकते. तर सदर वृ

पु ण काढणेस मा. वृ

ा धरण स मती सद य सो. व मा. मु य उ यान

अ ध क सो. यांचे मा यतेनु सार परवानगी आहे.
30

ी. बाबासाहे ब मान सं ग ग ड
स ह नं. 6, अ भनव नगर, जु नी
सांगवी, पु णे – 27.

.उ यान/3अ/का व/3491/2020
द. 19/10/2020

स ह नं. 6, अ भनव नगर, जु नी

उं बर-01

सदर वृ ाची मालक

सांगवी

मंद राची आहे . व

वठठल

ि मनी

पं पळ-01 सदर वृ ाची मालक

मनपाची आहे . सदर वृ ामु ळे मं दरास व शेजार ल
ईमारतीस वृ ा या मु ळा यामु ळे धोका होऊ नये
यासाठ उं बर वृ

पु ण काढणे व पं पळ वृ

पु नर पन

करणेस परवानगी आहे .

सह /-

पं पर

उ यान अ ध क

चं चवड महानगरपा लका

पं पर 411018.

वृ

सह /-

अ धकार तथा मु य उ यान अ ध क

पं पर

चं चवड महानगरपा लका

पं पर 411018

सह /-

पं पर

उप आयु त

चं चवड महानगरपा लका

पं पर - 411018.

नणय

