
 पप िंपरी चचिंचवड महानगरपालिका, पप िंपरी 411018  

उद्यान/ वकृ्ष सिंवर्धन पवभाग 

पररलिष्ठ   “अ” (दिनािंक 06/07/2021)   

अ.क्र. अर्धिाराचे नाव सिंिभध झाडाचे दठकाण तपलिि पुणध 
काढणे 

पुनरोपन 
करणे 

बैठकीतीि 
ननणधय 

1 श्री. गिरीजाप्पा भिमाजी हुच्चे 
श्री साई हुच्चे निवास, लोखडं े
हॉस्पीटल समोर, मोहिििर, 
गचचंवड, पुणे – 19. 

क्र.उद्याि/3अ/कावव/1233/2021       
दि. 25/05/2021 

श्री साई हुच्चे निवास, 
लोखडं ेहॉस्पीटल 
समोर, मोहिििर, 
गचचंवड 

नारळ-01 सिर वकृ्षाची मालकी अजजिार यांची आहे. वकृ्षाची पुणजपणे वाढ 
झालेली आहे. सिर वकृ्ष हे मिपा रोडवर झुकलेले आहे. वकृ्षाची फळे व पािे 
मिपा रोडवर पडत असतात. सिर रोड हा अरंि असल्यामळेु व वकृ्षाची मुळे 
िेखील वर आलेली दिसुि येतात. वािळी वा-यािे वकृ्ष पडण्याची शक्यता 
आहे. तरी मािांकािुसार 01 वकृ्षाची अिामत रक्कम िरि घेऊि सिर वकृ्ष 
पुणज काढण्याची भशफारस आहे. 

01 0  

2 श्री. ज्ञािेश्वर अजुजि िेवकर 
483 फुिेवाडी, पुणे – 12. 

क्र.उद्याि/3अ/कावव/1444/2021       
दि. 25/05/2021 

483 फुिेवाडी र्ािंभुळ-01 सिर वकृ्षाची मालकी अजजिार यांची आहे. वकृ्ष हे अजजिार 
यांच्या घरासमोर असुि त्याच्या मुळया त्यांच्या घराकड े िेलेल्या आहे. 
वकृ्ष हे फार जिेु झाले असुि ते खपु कुजले आहे. त्यामुळे वािळी वा-
यािे व पावसािे ते केव्हाही उन्मळुि घरावर पडण्याची शक्यता आहे. 
तरी सिर वकृ्ष पुणज काढण्याची  भशफारस आहे. 

01 0  

3 श्री. चेअरमि व इतर  
िवकार ऑगचजड 
कॉन्डोभमिीयम, श्रीधरििर, 
गचचंवड, पुणे – 33. 

क्र.उद्याि/3अ/कावव/1176/2021       
दि. 8/05/2021 

िवकार ऑगचजड 
कॉन्डोभमिीयम, 
श्रीधरििर, गचचंवड 

तबोबबया-01 सिर वकृ्षाची मालकी मिपाची आहे. सिर वकृ्ष हे रस्ता 
काम करतािा नतरके झाले असुि यापुवी वररष्ांच्या सुचिेिुसार सिर 
वकृ्ष हे छाटुि िेण्यात आलेले आहे. तरी उवजरीत वकृ्ष हे मु. उियाि 
अगधक्षक व मा.वकृ्ष प्रागधकरण सभमतीिे प्रत्यक्ष पाहणी करि योग्य तो 
निणजय घ्यावा अशी भशफारस आहे. 

01 0  

4 श्री. सेके्रटरी व खजजििार 
पिमांश अपाटजमेंट,  
प्लॉट िं. 18, श्रीधरििर, 
गचचंवड, पुणे – 19. 

क्र.उद्याि/3अ/कावव/1180/2021       
दि. 17/05/2021 

पिमांश अपाटजमेंट,  
प्लॉट िं. 18, 
श्रीधरििर, गचचंवड 

आिंबा-01, पारीर्ात-01, पविायती चचिंच-01 सिर वकृ्षांची मालकी अजजिार यांची आहे. 
वकृ्षांची उंची व ववस्तार खुप प्रमाणात वाढलेला आहे. आंबा वकृ्षास ककड लािली 
आहे. तसेच पारीजात वकृ्ष हे वाहिांिा पाककिं ि करतािा अडथळा ्रत आहे. तरी 
सिर 02 वकृ्ष पुणज काढण्याची व ववलायती गचचं या वकृ्षाच्या धोकािायक फांिया 
छाटण्यास परवाििी ियावी अशी भशफारस आहे. 

02 0  

5 श्री. संिीप पी. बेलेकर 
(चेअरमि) व इतर सिासि 
28/2D, रववराज अपाटजमेंन्ट 
समथज कॉलिी, जिताप 
डअेरी, वपपंळे निलख, पुणे 

क्र.उद्याि/3अ/कावव/1445/2021       
दि. 14/05/2021 

28/2D, रववराज 
अपाटजमेंन्ट समथज 
कॉलिी, जिताप 
डअेरी, वपपंळे निलख 

नारळ-01 सिर वकृ्षाची मालकी सोसायटीची आहे. वकृ्षाच्या झावळया व 
फळे शेजारील प्लॉटमध्ये रस्त्यावर अचािक पडतात. व त्यामुळे अपघात 
होण्याची शक्यता आहे. तरी सिर वकृ्ष पुणज काढण्याची भशफारस आहे. 

01 0  



अ.क्र. अर्धिाराचे नाव सिंिभध झाडाचे दठकाण तपलिि पुणध 
काढणे 

पुनरोपन 
करणे 

बैठकीतीि 
ननणधय 

6 श्री. चेअरमि व इतर  
िंिािीप अपाटजमेंट 
कॉन्डोभमिीयम, भस. स. िं. 
4353, श्रीधरििर, गचचंवड, 
पुणे – 33. 

क्र.उद्याि/3अ/कावव/1126/2021       
दि. 14/05/2021 

िंिािीप अपाटजमेंट 
कॉन्डोभमिीयम, भस. 
स. िं. 4353, 
श्रीधरििर, गचचंवड 

र्ािंभुळ-01, कडुननम-01, चचिंच-01 सिर वकृ्षाचंी मालकी अजजिार याचंी 
आहे. वकृ्षाचंी उंची व ववस्तार खपु प्रमाणात वाढलेला आहे. सिर 
अजजिारास भसमाभितंच्या बाजुस िेट करावयाचे असुि सिय जस्थतीत 
असणारे िेटच्या बाजुला रस्ता मजबतुी करणामुळे रस्ता 2 फुट खाली 
िेलेला आहे. तरी वाहिे आत बाहेर काढणे क्ीण होत आहे. तरी सिर 
जांिुळ वकृ्ष पुणज काढण्यास व इतर वकृ्षांच्या धोकािायक फािंया 
छाटण्यास परवाििी ियावी अशी भशफारस आहे. 

01 0  
 
 
 

7 श्री. िेडाम मुख्य प्रबंधक 
बँक ऑफ महाराषर पुणे 
पजश्चम कायाजलय जिमंिल, 
जुिा मंुबई पिुा रोड, 
मोरवाडी, पुणे – 18. 

क्र.उद्याि/3अ/कावव/1229/2021       
दि. 25/05/2021 

बँक ऑफ महाराषर 
पुणे पजश्चम कायाजलय 
जिमंिल, जिुा मंुबई 
पुिा रोड, मोरवाडी 

पप िंपळ-01 सिर वकृ्षाची मालकी अजजिार याचंी आहे. वकृ्ष हे सिर 
द्काणी असणा-या िेटला अडथळा ्रत अहे. सिर िेटचे अजजिारास 
काम करावयाचे आहे. तरी मािाकंािुसार वकृ्षाची अिामत रक्कम िरि 
घेऊि सिर वकृ्ष पुणज काढण्याची भशफारस आहे. 

01 0  

8 श्री. ित्ता धामोसकर 
से िं 25 एल आय सी 
धन्वतंरी हॉस्पीटल समोर, 
नििडी प्रागधकरण 

क्र.उद्याि/3अ/कावव/1593/2021       
दि. 4/06/2021 

से िं 25 एल आय सी 
धन्वतंरी हॉस्पीटल 
समोर, नििडी 
प्रागधकरण 

रेनट्री-01, सिर वकृ्षाची मालकी मिपाची आहे. वकृ्षाची उंची व ववस्तार 
वाढलेला आह. तक्रारिार यािंा यापवुी घरावर आलेली फािंी छाटूि 
िेण्यात आलेली आहे. तक्रारिार यािंा घराकड े िेल्याल्या सवज फािंया 
छाटणी करावी अशी मािणी आहे. तरी मा. वकृ्षप्रागधकरण सभमतीिे 
सिर प्रकरणी निणजय घेणेकामी भशफारस आहे. 

छाटणी 0  

9 श्री. सतंोष बबि काबंळे, 
ििरसेवक, वप ंगच मिपा 
यश प्राईड एकता चौक, 
चंद्रमणीििर, सांिवी पुणे-27 

क्र.उद्याि/3अ/कावव/1320/2021       
दि. 7/06/2021 

यश प्राईड एकता चौक, 
चंद्रमणीििर, सांिवी 

कडुननम-01, सिर वकृ्षाची मालकी अजजिार याचंी आहे. सिर वकृ्ष 
बांधकाम करण्यासा्ी अडथळा होत असूि शेजारी असलेल्या िकुािावरती 
पडुि जीवीतहाणी होण्याची शक्यता आहे. तरी सिर वकृ्षाचा ववस्तार व 
उंची कमी करण्याची भशफारस आहे. 

छाटणी 0  

10 श्री. रघबबर भसिं, चेअरमि 
से िं 9 प्लॉट ि ं17 सादहल 
सहकारी ससं्था, मोशी पुणे  

क्र.उद्याि/3अ/कावव/1292/2021       
दि. 27/05/2021 

से िं 9 प्लॉट ि ं17 
सादहल सहकारी संस्था, 
मोशी पुणे 

गुिमोहर-01, सिर वकृ्षाची मालकी अजजिार यांची आहे. वकृ्षामुळे 
भितंीला तड े िेले आहेत. शेजारी पुणज झुकलेले आहे. वकृ्ष पडण्याची 
शक्यता आहे. तरी सिर वकृ्ष पुणज काढण्याची भशफारस आहे. 

01 0  

11 श्री. शोिा उत्तम िवाळ 
मोशी िािेश्वर ििर, प्लॉट 
िं 3, मोशी पुणे 

क्र.उद्याि/3अ/कावव/1275/2021       
दि. 22/06/2021 

मोशी िािेश्वर ििर, 
प्लॉट िं 3, मोशी 

नारळ-01, सिर वकृ्षाची मालकी अजजिार यांची आहे. उंची जािा झालेली 
व पुणज घरावर झुकलेले आहे. झावळया पडुि िघुजटिा घडु शकते. तरी 
सिर वकृ्ष पुणज काढण्याची भशफारस आहे. 
 

01 0  



अ.क्र. अर्धिाराचे नाव सिंिभध झाडाचे दठकाण तपलिि पुणध 
काढणे 

पुनरोपन 
करणे 

बैठकीतीि 
ननणधय 

12 हॉटीकल्चर सुपरवायझर 
ई प्रिाि वकृ्षसंवधजि, वप ंगच ं
मिपा 

क्र.उद्याि/3अ/कावव/1594/2021       
दि. 22/06/2021 

िंिोत्रीपाकज  अतंिजत 
रस्ता दिघी िोसरी 
रोड, िोसरी 

कडुननम-01, सिर वकृ्षाची मालकी मिपाची आह. वकृ्ष रस्त्यालित 
असूि पुणजपणे वाळलेले असूि ते पडुि िघुजटिा घडु शकते. तरी सिर 
वकृ्ष पुणज काढण्याची भशफारस आहे. 

01 0  

13 श्री. चदं्रकांत वव््ल लांडिे 
संत ज्ञािेश्वर बबल्डींि 
िैरविाथ मदंिरासमोर, 
लांडिेआळी,  िोसरी 

क्र.उद्याि/3अ/कावव/1541/2021       
दि. 18/06/2021 

संत ज्ञािेश्वर बबल्डींि 
िैरविाथ मदंिरासमोर, 
लांडिेआळी,  िोसरी 

पप िंपळ-01, उिंबर-01, सिर वकृ्षांची मालकी अजजिार याचंी आहे. वकृ्ष 
संडासच्या भितंीमध्ये िैसगिजक ररत्य उिवली असूि ती धोकािायक 
असल्यािे सिरची वकृ्ष पुणज काढण्याची भशफारस आहे. 

02 0  

14 श्री. सगचि श्रीचंि कुकरेजा व 
इतर तफे मे यशिा होजल्डिंस 
तफे यशिा ब्रिसज 96 पै, 97 
पै डुडुळिाव 

क्र.उद्याि/3अ/कावव/1340/2021       
दि. 8/06/2021 

मे यशिा होजल्डिंस 
तफे यशिा ब्रिसज 96 
पै, 97 पै डुडुळिाव 

कडुननम-09, र्ािंभुळ-01, पव चचिंच-01, का. बाभुळ-01, सुबाभुळ-03, 
आिंबा-01,पपिंपळ-01, बोर-01, कािंचन-01 एकूण-19 सिर वकृ्षांची मालकी 
अजजिार यांची आहे. वकृ्ष मंजूर बाधंकामास अडथळा ्रत आहे. तरी 
मािाकंािुसार 01 वकृ्षाची अिामत रक्कम िरि घेविू सिरची वकृ्ष पुणज 
काढण्याची भशफारस आहे. 

19 0  

15 उप अभियंता 
स्थापत्य क क्षेत्रीय कायाजलय 
वप ंगच ंमिपा 

क्र.उद्याि/3अ/कावव/1370/2021       
दि. 8/06/2021 

खराळवाडी बालिवि 
ग्राऊंड  

वड-01,पपिंपळ-01, सिर वकृ्षांची मालकी मिपाची आहे. सिरची वकृ्ष 
बालिवि इमारतीचे िरुस्तीचे कामात अडथळा ्रत आहे. तरी सिरची 
वकृ्ष पुणज काढण्याची भशफारस आहे. 

02 0  

16 श्री. वसतं प्रिाकर बोराटे, 
ििरसेवक वसंत बोराटे, भशव 
कॉलिी िायकवाड वस्ती बो-
हाडवेस्ती मोशी पुणे 

क्र.उद्याि/3अ/कावव/1370/2021       
दि. 8/06/2021 

भशव कॉलिी िायकवाड 
वस्ती बो-हाडवेस्ती 
मोशी मिपा रस्ता 

पव.चचिंच-02, काटे बाभुळ-01 सिर वकृ्षाचंी मालकी मिपाची आहे. 
सिरची वकृ्ष ही रोड मध्ये पणूज येत असूि ये जा करणा-या िािरींकांिा 
धोका निमाजण होत आहे. तरी सिर वकृ्ष पुणज काढण्याची भशफारस आहे. 

03 0  

17 श्री. िास्कर पांडुरंि सुयजवंशी 
से िं 10 प्लॉट िं 305/1 
स्वामी समथज इंडस्रीज 
िोसरी पुणे-26 

क्र.उद्याि/3अ/कावव/1464/2021       
दि. 14/06/2021 

से िं 10 प्लॉट िं 
305/1 स्वामी समथज 
इंडस्रीज िोसरी मिपा 
रस्ता 

कािंचन-01, सिर वकृ्षाची मालकी मिपा रस्त्यालित आहे. वकृ्ष पुणज 
वाळले असूि पडण्याची शक्यता आहे. तरी सिर वकृ्ष पुणज काढण्याची 
भशफारस आहे. 

01 0  

18 श्री. ित्तात्रय ववश्विाथ मुळूक 
से िं 4 प्लॉट ि ं108, 
संतििर मोशी पुणे 

क्र.उद्याि/3अ/कावव/1218/2021       
दि. 21/05/2021 

से िं 4 प्लॉट ि ं108, 
संतििर मोशी 

ननिमोहर-01, सिर वकृ्षाची मालकी अजजिार यांची आहे. वकृ्ष पुणज रोडवर 
झुकलेले आहे. व भितंीवर पडलेले आहे. पडुि िघुजटिा घडु शकते तरी 
सिर वकृ्ष पुणज काढण्याची भशफारस आहे. 
 

 

01 0  



अ.क्र. अर्धिाराचे नाव सिंिभध झाडाचे दठकाण तपलिि पुणध 
काढणे 

पुनरोपन 
करणे 

बैठकीतीि 
ननणधय 

19 श्री. सकल िेवजी प्रसाि 
भमलि अपाटजमेंट प्लॉट िं 92 
िेहरििर, वपपंरी-18 

क्र.उद्याि/3अ/कावव/1506/2021       
दि. 16/06/2021 

भमलि अपाटजमेंट प्लॉट 
िं 92 िेहरििर, 
वपपंरी मिपा रस्ता 

आिंबा-01, पव चचिंच-01, सिर वकृ्षाचंी मालकी मिपाची आहे. वकृ्ष पुणज 
वाळलेली आहे. पडुि िघुजटिा घडु शकते तरी सिर वकृ्ष पुणज काढण्याची 
भशफारस आहे. 

02 0  

20 श्री. ििवाि िाििुास 
िायकवाड 
संजय िांधीििर, बो-हाडवेाडी 
मोशी पुणे-5 

क्र.उद्याि/3अ/कावव/1527/2021       
दि. 17/06/2021 

संजय िांधीििर, बो-
हाडवेाडी मोशी 

पप िंपळ-01, सिर वकृ्षाची मालकी झोपडपटटी धारकांची आहे. वकृ्षाची उंची 
व ववसंतार खपू वाढलेला आहे. MSEB लाईिवर फांिया िेल्या आहेत. 
तसेच भितंी मध्ये मुळया िेल्या आहेत. धोका निमाजण होऊ शकतो तरी 
सिर वकृ्ष पुणज काढण्याची भशफारस आहे. 

01 0  

21 सौ. निता शटेये 
जीवि हौ. सोसायटी 
यमुिाििर, नििडी-44 

क्र.उद्याि/3अ/कावव/1524/2021       
दि. 17/06/2021 

जीवि हौ. सोसायटी 
यमुिाििर, नििडी 

नारळ-01, सिर वकृ्षाची मालकी अजजिार यांची आहे. वकृ्षाची उंची जास्त 
प्रमाणात झालेली असूि वकृ्षाच्या खोडाला ककड लािलेली असूि वकृ्ष 
पडुि अपघात होण्याची शक्यता िाकरता येत िाही. तरी मािाकंािसुार 
1 वकृ्षाची अिामत रक्कम िरि घेविू पुणज काढण्याची भशफारस आहे. 

01 0  

22 श्री. संजय बबि शटेे 
प्लॉट िं 1 डी  वींि जाई 
बबल्डींि िहार हौ सोसा, 
नििडी 

क्र.उद्याि/3अ/कावव/1597/2021       
दि. 23/06/2021 

प्लॉट िं 1 डी  वींि 
जाई बबल्डींि िहार हौ 
सोसा, नििडी 

नारळ-01, सिर वकृ्षाची मालकी अजजिार याचंी आहे. वकृ्ष शेजारील 
बबल्डींिच्या दिशेिे झुकलेले असूि पडूि अपघात होण्याची शक्यता 
िाकरता येत िाही. तरी सिर वकृ्ष पुणज काढण्याची भशफारस आहे. 

01 0  

23 श्री.वप. बाळकृषणि िायर 
भशवशंकर हौ. सोसा, ले िं 2 
म्हेत्रवेस्ती गचखली 

क्र.उद्याि/3अ/कावव/1258/2021       
दि. 1/06/2021 

भशवशंकर हौ. सोसा, ले 
िं 2 म्हेत्रवेस्ती 
गचखली 

नारळ-03, सिर वकृ्षांची मालकी अजजिार यांची आहे. सिची वकृ्ष पुणज 
काढावयाची असल्यािे मा. वकृ्षप्रागधकरण सभमतीिे पाहणी करि निणजय 
घेणेकामी भशफारस आहे. 

03 0  

24 श्री. सुलक्षणा संदिप सोिवणे 
भशवशंकर हौ. सोसा. लेि िं 
2 म्हेत्रवेस्ती गचखली 

क्र.उद्याि/3अ/कावव/1257/2021       
दि. 1/06/2021 

भशवशंकर हौ. सोसा. 
लेि िं 2 म्हेत्रवेस्ती 
गचखली 

आिंबा-01, र्ािंभुळ-01, सिर वकृ्षांची मालकी अजजिार यांची आहे. आंबा 
वकृ्ष एका बाजूस झुकलेले असूि पडूि अपघात होण्याची शक्यता 
िाकरता येत िाही तरी सिर वकृ्ष पुणज काढण्याची तसेच जांिुळ वकृ्षाच्या 
रस्त्याच्या बाजूच्या धोकािायक फांिया छाटणी करण्याची भशफारस आहे.  

01 0  

25 श्री. पी आय सुकूमारि 
प्लॉट िं 405 से िं 21, 
यमुिाििर नििडी पुणे 

क्र.उद्याि/3अ/कावव/1207/2021       
दि. 25/07/2021 

प्लॉट िं 405 से िं 
21, यमुिाििर नििडी 

नारळ-01, सिर वकृ्षाची मालकी अजजिार याचंी आहे. वकृ्ष शेजारील 
प्लॉटच्या  भितंीवर टेकलेले असल्यािे वाि निमाजण होत आहे. तरी सिर 
वकृ्ष पुणज काढण्याची भशफारस आहे. 
 

 

 

01 0  



अ.क्र. अर्धिाराचे नाव सिंिभध झाडाचे दठकाण तपलिि पुणध 
काढणे 

पुनरोपन 
करणे 

बैठकीतीि 
ननणधय 

26 श्रीम. वैशाली दहमगिरे 
 वप्रतम प्रकाश व्हीला से िं 
1 प्लॉट िं 62, 
इंद्रायणीििर, िोसरी-26 

क्र.उद्याि/3अ/कावव/1600 /2021       
दि. 23/06/2021 

वप्रतम प्रकाश व्हीला से 
िं 1 प्लॉट िं 62, 
इंद्रायणीििर, िोसरी 

आिंबा-01 सिर वकृ्षाची मालकी अजजिार यांची आहे. वकृ्षामुळे फरश्या 
उखडलेल्या असूि भितंीस तड े िेलेले आहे. तरी सिर वकृ्ष पुणज 
काढण्याची भशफारस आहे. 

01 0  

27 चेअरमि  
सुखवाणी पाकज  बी को ऑ हौ 
सोसायटी प्लॉट िं 28,29, 
वास्त ुउद्योि कॉलिी वपपंरी 

क्र.उद्याि/3अ/कावव/1600 /2021       
दि. 23/06/2021 

सुखवाणी पाकज  बी को 
ऑ हौ सोसायटी प्लॉट 
िं 28,29, वास्तु 
उद्योि कॉलिी वपपंरी 
 

बॉटिपाम-04, सिर वकृ्षांची मालकी सोसायटीची आहे. वकृ्षाचंी उंची 
जािा झालेली असूि झावळया रोडवर पडतात भितंीस तड े िेलेले आहे. 
तरी सिरची वकृ्ष पुणज काढण्याची भशफारस आहे. 

04 0  

28 डॉ. संतोष किम 
स िं  94/1बी/1/2 वपपंळे 
िुरव पुणे-61 

क्र.उद्याि/3अ/कावव/1512 /2021       
दि. 16/06/2021 

स िं  94/1बी/1/2 
वपपंळे िुरव 

कडुननम-01, सिर वकृ्षाची मालकी अजजिार यांची आहे. वकृ्ष 
हॉस्पीटलच्या स्रेचर रॅम मध्ये येत असूि मुख्य प्रवेश द्वार समोर 
असल्यािे अडथळा ्रत आहे. दि. 25/5/2021 च्या बै् कीमध्ये प्रथम 
वकृ्षाची लािवड केलेितंर पढुील कायजवाही करणेत येईल असा निणजय 
झालेला असल्यािे अजजिार यािंी सिर प्लॉट मध्ये सोिचाफा-03, 
कोरेडीया-02, बॉ पाम-03 बकुळ-01 एकूण-09 वकृ्षांची लािवड केली 
आहेत. तरी सिर कडुनिम वकृ्ष पुणज काढण्याची भशफारस आहे. 

01 0  

29 कायजकारी अभियंता 
स्थापत्य बी आर टी एस, वप ं
गच ंमिपा 

.उद्याि/3अ/कावव/1517 /2021       
दि. 17/06/2021 

िाभशक फाटा ते वाकड 
चौक बी आर टी रोड, 
येथील, शेडिे वस्ती ते 
वाकड चौक येथील 

अिोक-03, बिाम-05, कडुननम-03, उिंबर-02, र्ािंभुळ-01, नारळ-
02,चचकु-01, पव. चचिंच-01 एकूण-18  सिर वकृ्षाचंी मालकी मिपाची 
आहे. िाभशक फाटा ते वाकड BRTS  रस्त्यावरील शेडिे वस्ती ते वाकड 
चौक येथील रस्त्याचे उवजरीत काम करणेचे कामकाज चालू आहे. सिर 
अजस्थत्वातील रस्ता 25 मी रंिीचा असूि त्याचे 45 मी डीपी प्रमाणे 
रंिीकरण करण्याचे कामामध्ये सिरची वकृ्ष बाधीत होत आहे. तरी 
सिरची वकृ्ष पुणज काढण्याची भशफारस आहे. 

18 0  

30 श्री. बाबासाहेब धोंडीबा 
तापकीर स ि ं72/1/1 संुिरा 
निवास तापकीर ििर, 
रहाटणी 
 

क्र.उद्याि/3अ/कावव/1663/2021       
दि. 28/06/2021 

स िं 72/1/1 संुिरा 
निवास तापकीर ििर, 
बेवी स्कुल रहाटणी 
काळेवाडी 
 

आकािननम-02 सिर वकृ्षांची मालकी अजजिार यांची आहे वकृ्ष शाळेच्या 
भितंीमध्ये वाढलेले असलेिे शाळेस धोका निमाजण हाऊ शकतो. तरी सिर 
वकृ्ष पुणज काढण्याची भशफारस आहे. 

02 0  



अ.क्र. अर्धिाराचे नाव सिंिभध झाडाचे दठकाण तपलिि पुणध 
काढणे 

पुनरोपन 
करणे 

बैठकीतीि 
ननणधय 

31 श्री. बाबासाहेब धोंडीबा 
तापकीर स ि ं72/1/1 संुिरा 
निवास तापकीर ििर, 
रहाटणी 

क्र.उद्याि/3अ/कावव/      /2021       
दि.    /06/2021 

बाबासाहेब तापकीर 
पाकज  रहाटणी काळेवाडी 

पप िंपळ-01, सिर वकृ्षाची मालकी अजजिार यांची आहे. सिर वकृ्ष 
भसमाभितंी लित असूि भितंीस तड े िेलेले आहे. भितं पडुि अपघात 
होऊ शकतो. तरी सिर वकृ्ष पुणज काढण्याची भशफारस आहे. 

01 0  

32 श्री. शंकर होतचिं जोधवािी 
स्पेसमेक श्री. प्रमोि भशिें स 
िं 19/9 पै, भस स िं 4563 
पै 4561 पै थेरिाव पुणे 

क्र.उद्याि/3अ/कावव/1379 /2021       
दि. 8 /06/2021 

िं 19/9 पै, भस स िं 
4563 प ै4561 पै 
थेरिाव भसमा 
भितंीलित 

कडुननब-01, पपिंपळ-01, सुबाभुळ-01, सिर वकृ्षाचंी मालकी जोधवािी 
यांची आहे. सिरची वकृ्ष बाधंकामास अडथळा ्रत आहे. तरी सिरची 
वकृ्ष पुणज काढण्याची भशफारस आहे. 

03 0  

33 कायजकारी अभियंता 
 ड- क्षेत्रीय कायाजलय  

क्र.उद्याि/3अ/कावव/1539/2021       
दि. 18/06/2021 

प्रिाि क्र 28  वपपंळे 
सौिािर मधील 
आरक्षण क्र 367 अ 
खेळाचे मिैाि 

कडुननम-10, चाफा-24, पपिंपणी-01, आ. ननम-01, सिर वकृ्षांची मालकी 
मिपाची आहे. वकृ्ष वपपंळे सौिािर मधील आरक्षण क्र 367 अ खेळाचे 
मैिाि ववकभसत करणेच्या कामात अडथळा ्रत आहे. तरी मा. वकृ्ष 
प्रागधकरण सिेच्या मान्यतेिे सिर वकृ्ष पुणज काढण्याची भशफारस आहे. 

36 0  

34 श्री. निलेश ववषण ुकुलकणी 
से िं 27 प्लॉट िं  453, 
प्रागधकरण नििडी 

क्र.उद्याि/3अ/कावव/1510/2021       
दि. 16/06/2021 

से िं 27 प्लॉट िं  
453, प्रागधकरण 
नििडी 

नारळ-01, सिर वकृ्षाची मालकी अजजिार यांची आहे. वकृ्ष प्लॉटवर पुणज 
झुकले असूि वािळ वा-यािे आिळत असल्यामुळे मािाकंािुसार अिामत 
रक्कत िरि घेवूि सिर वकृ्ष पुणज काढण्याची भशफारस आहे. 

01 0  

35 श्री. तौर ज्ञािेशभसहं 
वव््लभसहं, 188/5 िावड े
कॉलिी गचचंवड 

क्र.उद्याि/3अ/कावव/1472/2021       
दि. 14/06/2021 

वव््लभसहं, 188/5 
िावड ेकॉलिी गचचंवड 

रेनट्री-01, कडुननम-01, सिर वकृ्षाची मालकी अजजिार यांची आहे. 
सिरची वकृ्ष पुणज सुकलेली आहे. तरी सिरची वकृ्ष पुणज काढण्याची 
भशफारस आहे. 

02 0  

36 मे. ि न्यू भमलीिीयम 
इंग्लीश मेडीयम स्कुल, ऍन्ड 
ज्यनूियर कॉलेज समथजििर, 
िवव सांिवी पुणे-27 

क्र.उद्याि/3अ/कावव/1672/2021       
दि. 29/06/2021 

स िं 72/1बी/53, 
72/1सी,73 पै न्यू 
भमलीिीयम स्कुल, 
िवी सांिवी व मिपा 
रस्ता 

फायकस-01, बिाम-01, कॅलिया-01 सिर वकृ्षाचंी मालकी शाळेची आहे. 
तसेच बॉटिपाम-01 वकृ्षाची मालकी मिपाची आहे. सिरची वकृ्ष  
शाळेच्या िववि िेटच्या कामामध्ये अडथळा ्रत आहे. तरी सिरची वकृ्ष 
पुिरोपि करण्याची भशफारस आहे. 

0 04  

37 पद्मजी पेपर प्रॉडक्टस भल 
थेरिाव, गचचंवड 

क्र.उद्याि/3अ/कावव/1674/2021       
दि. 29/06/2021 

पद्मजी पेपर प्रॉडक्टस 
भल थेरिाव, 

सुभाबुळ-02, सिर वकृ्षांची मालकी कंपिीची आहे. वकृ्ष कंपिीच्या भसमा 
भितंीलित असूि शेजारी पाण्याची पाईप लाईि आहे. वािळ वा-यािे 
वकृ्षापासूि पाण्याच्या पाईप लाईिला धोका निमाजण होऊ शकतो. तरी 
सिर वकृ्ष पुण काढण्याची भशफारस आहे. 
 

02 0  



अ.क्र. अर्धिाराचे नाव सिंिभध झाडाचे दठकाण तपलिि पुणध 
काढणे 

पुनरोपन 
करणे 

बैठकीतीि 
ननणधय 

38 श्री. श्रीिाथ सहकारी हौभसिं 
सोसायटी अ/4 तापकीर चौक, 
शनिमंदिर जवळ, थेरिाव 

क्र.उद्याि/3अ/कावव/1673/2021       
दि. 29/06/2021 

सोसायटी अ/4 तापकीर 
चौक, शनिमंदिर 
जवळ, थेरिाव 

नारळ-01, सिर वकृ्षाची मालकी सोसायटीची आहे. वकृ्षाचा बुंधा कुजलेला 
आहे. येणा-या जाणा-या रस्त्यालित वकृ्ष असल्यािे झावळया व फळे 
वाहिांवर तसेच िािरीकांच्या अंिावर पडूि अपघात होतात. तरी सिर 
वकृ्ष पुणज काढण्याची भशफारस आहे. 

01 0  

39 श्री. अजुजि खडुं मुरकुटे 
ववश्वशातंी कॉलिी जवळ, ओ 
एि पी हॉस्पीटल 
जवळ, कक्रम स्टोि जवळ, 
वपपंळे सौिािर 

क्र.उद्याि/3अ/कावव/1431/2021       
दि. 10/06/2021 

स िं 143/1 भिसे 
पाकज , ववश्वशातंी 
कॉलिी,  वपपंळे 
सौिािर 

नारळ-01, सिर वकृ्षाची मालकी अजजिार याचंी आहे. वकृ्षाच्या झावळया 
व फळे शेजारील रस्त्यावर व भमळकतीचे दिशिेे पडतात अपघात 
होण्याची शक्यता आहे. तरी मािांकािुसार अिामत रक्कम िरि घेविू 
सिर वकृ्ष पुणज काढण्याची भशफारस आहे. 

01 0  

40 श्री. प्रिीप पवार 
जय िवािी एन्टरप्रायजेस, 
महात्मा फुलेििर, मोहिििर 
पोलीसचौकी, गचचंवड,  
पुणे – 19.  

क्र.उद्याि/3अ/कावव/1237/2021       
दि. 28/05/2021 

जय िवािी 
एन्टरप्रायजेस, महात्मा 
फुलेििर, मोहिििर 
पोलीसचौकी, गचचंवड 

पेल्टाफोरम-02, रेन ट्री-01 सिर वकृ्षाचंी मालकी मिपाची आहे. वकृ्षाचंी 
उंची व ववस्तार खपु प्रमाणात वाढलेला आहे. वकृ्ष हे अजजिार यांच्या िेट 
समोर आहे. त्यामुळे त्यांच्या येणा-या – जाणा-या मो्या वाहिािंा 
अडथळा निमाजण होत आहे. तरी मा. वकृ्षप्रागधकरण सभमतीिे पाहणी 
करि निणजय घ्यावा अशी भशफारस आहे. 

03  0  

41 श्री. शोभा उत्तमराव परिेशी 
स िं 276/6 तािाजीििर, ( 
लहकार हौ सोसायटी) गचचंवड 

क्र.उद्याि/3अ/कावव/1603/2021       
दि. 23/05/2021 

स िं 276/6 
तािाजीििर, ( लहकार 
हौ सोसायटी) गचचंवड 

नारळ-02, सिर वकृ्षाचंी मालकी अजजिार याचंी आहे. वकृ्ष वॉल कंपाऊंड 
लित आहे. वकृ्षाच्या झावळया व फळे शेजारील प्लॉटवर पडूि िाडयांचे 
िुकसाि होत आहे. िोघांमध्ये वाि वववाि होत आहे. पोभलस चौकी मध्ये 
तक्रारी िाखल आहे. तसेच वॉल कंपाऊंडला तड ेिेले आहे. तरी सिरची 
वकृ्ष पुणज काढण्याची भशफारस आहे. 

02 0  

42 श्री. फारहीि एरच आिा 
स िं 16,17,18 व 19 पै 
काटेवस्ती पुिावळे 

क्र.उद्याि/3अ/कावव/1613/2021       
दि. 23/6/2021 

स िं 16,17,18 व 19 
पै काटेवस्ती पिुावळे 

साग-40 सिर वकृ्षांची मालकी अजाजिुसार अजजिाराची आहे. वकृ्ष 
कमशीयल बबल्डींिच्या कामामध्ये अडथळा ्रत असलेिे पुणजकाढणेस 
परवाििी भमळावी अशी मािणी आहे. तरी मािाकंािुसार अिामत 
रक्कम िरि घेविू सिरची वकृ्ष पुणज काढण्याची भशफारस आहे. 

40 0  

43 भसध्िटेक को ऑप हौ 
सोसायटी, आर एच 34 जी 
ब्लॉक एम आय डी सी, 
गचचंवड 

क्र.उद्याि/3अ/कावव/1522/2021       
दि. 17/6/2021 

भसध्िटेक को ऑप हौ 
सोसायटी, आर एच 
34 जी ब्लॉक एम 
आय डी सी, गचचंवड 
 

नारळ-01, सिर वकृ्षाचंी मालकी अजजिार याचंी असूि सिर वकृ्षाची फळे 
िसु-या प्लॉट मधील िाडीवर पडूि काच फुटली असे अजजिाराचे मत 
आहे. तरी सिर वकृ्ष पुणज काढण्याची भशफारस आहे. 

01 0  



अ.क्र. अर्धिाराचे नाव सिंिभध झाडाचे दठकाण तपलिि पुणध 
काढणे 

पुनरोपन 
करणे 

बैठकीतीि 
ननणधय 

44 समथज हाईट्स सह िहृ संस्था 
मयाज, प्लॉट िं आर एच 59 
जी ब्लॉक एम आय डी सी, 
संिाजीििर, गचचंवड 

क्र.उद्याि/3अ/कावव/1573/2021       
दि. 25/6/2021 

प्लॉट िं आर एच 59 
जी ब्लॉक एम आय डी 
सी, संिाजीििर, 
गचचंवड मिपा रोडवर 

पेल्टाफोरम-02, सिर वकृ्षाचंी मालकी मिपाची आहे. वकृ्षांची उंची व 
ववस्तार वाढलेला आहे. सोसायटीस िववि िेट तयार करावयाचे असूि 
स्ध्या जस्थतीत असणारे िेटचा वापर वाढीव बाधंकाम केल्यािे मो्या 
िाडया येण्या जाण्याकरीता अडचणीचे ्रत आहे. तरी मा. वकृ्षप्रागधकरण 
सभमतीिे पाहणी करि निणजय घेणेकामी भशफारस आहे. 
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45 श्री. पोपट ििा परिेशी 
आळंिीरोड जयदहिं कॉलिी  
पाण्याच्या टाकीजवळ,  
िोसरी 

क्र.उद्याि/3अ/कावव/1669/2021       
दि. 29/6/2021 

आळंिीरोड जयदहिं 
कॉलिी पाण्याच्या 
टाकीजवळ,  िोसरी 

नारळ-01, सिर वकृ्षाची मालकी अजजिार याचंी आहे. वकृ्ष भसमाभितंी 
लित असूि भितंीला तड ेिेले आहेत. वकृ्षामुळे पाण्याच्या टाकीस धोका 
निमाजण झाला आहे. तसेच वकृ्ष इमारतीवर झुकले आहे. फळे व फािंया 
पडुि िुकसाि होत असूि शेजारील िािरीकांशी वाि वववाि होत आहे. 
तरी मािाकंािुसार 1 वकृ्षाचंी अिामत रक्कम िरि घेविू सिर वकृ्ष पुणज 
काढण्याची भशफारस आहे. 

01 0  
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