
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  411018 
उ ान/ वृ  संवधन वभाग 

 दनांक 18/8/2020 प रिश  - अ 
अ.
. 

अजदाराचे नाव संदभ झाडाचे ठकाण तपिशल पुण 
काढणे 

पुनर पन 
करणे 

बैठक तील 
िनणय 

1 कायकार  अिभयंता 
ह भाग थाप य वभाग 

उ ान/3अ/का व/2112/2020      
द 13/8/2020 

भाग  20 संत 
तुकारामनगर, वाय.सी.एम. 
हॉ पीटल येथे 

उंबर-02, कॅिशया-01, चेहन-01, रबर -01, आंबा-02, नारळ-01, 
कडुिनम-01, बुच-01, फाउंटन -02, रेन -02 (एकूण 14) सदर 
वृ ांची मालक  मनपाची आहे. वाय.सी.एम. हॉ पटल येथे दुस-या 
मज याचे व तार करण करणे व न वन अ ावत शवगृह इमारत 
बांधणेचे काम ता वत आहे. सदर कामा या खोदाई म ये सदरची 
वृ  बाधीत होत अस याने वृ  पुण काढ याची िशफारस आहे. 

14 0  

2 िस द  वनायक वॉ स थिम स 
सहकार  गृह रचना मया दत, 
ािधकरण िनगड  

उ ान/3अ/का व/2083/2020      
द 12/8/2020 

से नं 24 लॉट नं बी/1ए, 
िनलकंठे र मं द जवळ, 
ािधकरण िनगड  

नारळ-03, रामफळ-01, प रजातक-01 िचकु-01, आंबा-01, बेल-01, 
आवळा-01 (एकूण-09) सदर वृ ांची मालक  अजदार यांची आहे. 
सोसायट या आवारातील पा कगसाठ  सदर वृ  काढवयाची आहे. 
मानांकानुसार वृ ाची अनामत भ न घेवुन सदरची वृ  पुण 
काढणेसाठ  मा. वृ ािधकरण सिमतीने िनणय घेणेकामी िशफारस 
आहे. 

09 0  

3 ी. िशवाजी शंकर मान े
(अ य ) िशवलींग नंद  
हनुमान ट इं दरानगर, 
िचंचवड गाव 

उ ान/3अ/का व/2113/2020      
द 13/8/2020 

िशवलींग नंद  हनुमान ट 
इं दरानगर, िचंचवड गाव 

नारळ-01, सदर वृ ाची मालक  मं दर टची आहे. वृ ाची उंची 
वाढलेली असून फळे व झावळया पडुन नुकसान होत आहे. तसेच 
ज वत हानी हो याची श यता आहे. तर  सदर वृ  पुण काढ याची 
िशफारस आहे. 

01 0  

4 उप अिभयंता (पयावरण) 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 

उ ान/3अ/का व/2114/2020      
द 13/8/2020 

तालेरा णाल िचंचवड गाव 
येथील 

िनलिगर -01, कडुिनम-03 सदर वृ ांची मालक  मनपाची आहे. तालेरा 
णालया माफत ETP वषयक काम चालू असून बांधकामाम ये 

सदरची वृ  अडथळा ठरत आहे. तर  सदरची वृ  पुण काढ याची 
िशफारस आहे. 

04 0  

5 ी. अजुन संगोडकर 
से नं 27 अ र टन कॉलनी, 
लॉट नं 273, ािधकरण 
िनगड -44 

उ ान/3अ/का व/1991/2020      
द 13/8/2020 

से नं 27 अ र टन कॉलनी, 
लॉट नं 273, ािधकरण 
िनगड  

फणस-01, आंबाड -01, आंबा-02, सदर वृ ाची मालक  अजदार यांची 
आहे. फणस वृ  सुकलेले व आंबा वृ  न वन गेट बन व याचे कामास 
अडथळा ठरत आहे. तर  फणस वृ  पुण काढ याची िशफारस आहे. 
तसेच आंबाड  वृ ाची 20 फुटा पयत छाटणी तसेच आंबा वृ ाची 
छाटणी कर याची िशफारस आहे. 

01 0  
 
 
 
 



6 मे.  आर रटेल हचस ा. िल 
िसस नं 4510, 4510/1, 4513 
िचंचवड पुणे 

उ ान/3अ/का व/2034/2020      
द 11/8/2020 

मे.  आर रटेल हचरस ा. 
िल िसस नं 4510, 
4510/1, 4513 िचंचवड पुणे 

सुबाभळ-50, बाभुळ-01, िचंच-15, कडुिनम-10, पे ाफोरम-05, वड-
05, रेन -30, िस हरओक-15, िनलगीर -38, आंबा-10, फायकस-05, 
कांचन-05, अशोक-05, गुलमोहर-03, आकाशिनम-07, वलायती िचंच-
02, िस हर कॉटन-02 ( एकूण-208) सदर वृ ाची मालक   आर 
रटे हचस ा. िल यांची आहे. सदरची वृ  बांधकामास अडथळा ठरत 
आहे. तर  मानांकानुसार अनामत भ न घेवुन सदरची वृ  पुण 
काढ याची िशफारस आहे. 

208 0  

7 नवीन हा ोकं ोलस  
एस-233, एम आय ड  सी 
भोसर  पुणे-26 

उ ान/3अ/का व/1709/2020      
द 16/6/2020 

नवीन हा ोकं ोलस  
एस-233, एम आय ड  सी 
भोसर   

िससम-02, तपसी-01, कॅिशया-02, व. िचंच-01, अ. बभुळ-01, 
िशवन-01 (एकूण-08) िनलिगर -15, अ. बाभुळ-01, कॅिशया-01 
(एकूण-17) सदर वृ ांची मालक  अजदार यांची आहे. सदर ल 8 वृ  
िसमािभंती म ये व बांधकामास अडथळा ठरत आहे. तर  सदर वृ  
मानांकानुसार अनामत भ न घेवुन पुण काढ याची िशफारस आहे. 
तसेच 17 वृ ांची उंची व व तार वाढलेला अस याने व तार व उंची 
कमी कर याची िशफारस आहे. 

08 0  

8 ी. बांगर मा ती कसनराव 
एम/एस से ट  का ट 
इं जिनअस एस -96 एम आय 
ड  सी, भोसर  पुणे-26 
 

उ ान/3अ/का व/1970/2020      
द 9/7/2020 

एम/एस से ट  का ट 
इं जिनअस एस -96 एम 
आय ड  सी, भोसर  

उंबर-01, िनलिगर -01, कडुिनम-01, नारळ-01, िस हर ओक-01 
(एकूण-05) सदर सदर वृ ांची मालक  कंपनीची आहे. नवीन गेट 
बांध यासाठ  व वाहतुक लोड ंग अनलोड ंग े नसाठ  फर यास वृ  
अडथळा ठरत असलेने सदरची वृ  पुण काढ याची िशफारस आहे. 

05 0  

9 ी. मीह र गृहरचना सं था 
मया, लॉट नं 44 िस स नं 
6274, स नं 103,  पंपर  वाघेरे 
पुणे 

उ ान/3अ/का व/1899/2020      
द 6/7/2020 

लॉट नं 44 िस स नं 
6274, स नं 103,  पंपर  
वाघेरे पुणे 

बॉटलपाम-09, सदर वृ ांची मालक  सोसायट ची आहे. सदर वृ ांची 
उंची वाढलेली असून मुळया वरती आले या आहे.झावळया रोड या 
दशेने पडत असतात. मुळया िसमािभंतीस गे याने अपघात हो याची 
श यता आहे. तर   सदर वृ  पुण काढ याची िशफारस आहे. 

09 0  

10 सौ. शैलजा अ वनाश मोरे 
से नं 28 लॉट नं 380, 
ािधकरण िनगड  

उ ान/3अ/का व/2133/2020      
द 18/8/2020 

ी. गणेश ाने र कुदळे, 
कुदाळेवाडा, इं ायणी चौक, 
आकुड  पुणे 

सुबाभुळ-01, बोर-01, सदर वृ ांची मालक  ी. गणेश ाने र कुदळे 
यांची आहे. सदरची वृ  शेजार ल िमळकती या दशेने झुकलेली आहे. 
वादळ  वा-याने पड याची श यता आहे. तर  सदर वृ  पुण काढ याची 
िशफारस आहे. 

02 0  

11 सौ. उषा सुरेश हगवणे 
अिशवाद िनवास, गणेश 
कॉलनी, केशवनगर, िचंचवडगाव 
पुणे-33 

उ ान/3अ/का व/2134/2020      
द 18/8/2020 

अिशवाद िनवास, गणेश 
कॉलनी, केशवनगर, 
िचंचवडगाव 

नारळ-01, सदर वृ ाची मालक  अजदार यांची आहे. वृ  पुण 
र या या दशेने झुकलेले असून झावळया व फळे अचानक पडत आहे. 
जवीत कंवा व  हाणी हो याची श यता नाकारता येत नाह . तर  
सदर वृ  पुण काढ याची िशफारस आहे. 

01 0  



12 ी. तुकाराम भाऊ काळे 
वजयनगर, काळेवाड , 
काळेचाळ स नं 99/20, 
काळेवाड  

उ ान/3अ/का व/1975/2020      
द 16/7/2020 

मनपा र ता वजयनगर, 
काळेवाड , काळेचाळ स नं 
99/20, काळेवाड  

उंबर-01, सदर वृ ाची मालक  मनपाची आहे. वृ ा या मुळया लाईट  
डपी म ये व रोडवर ल चबरकडे वाढ या आहे. लाईट ड पी म ये 
गे याने शॉट सक ट होऊन अपघात हो याची श यता नाकारता येत 
नाह . तर  सदर वृ  पुण काढ याची िशफारस आहे.  

01 0  

13 ी. संजय बबनराव क डे 
से नं 1 लॉट नं 309, महारा  
कॉलनी, इं ायणीनगर, भोसर -
39 

उ ान/3अ/का व/2063/2020      
द 5/8/2020 

मनपा र ता से नं 1 लॉट 
नं 309, महारा  कॉलनी, 
इं ायणीनगर, भोसर  

बॉटलपाम-01- सदर वृ ाची मालक  मनपाची आहे. वृ ा या मुळया  
िसमािभंती म ये गेले या आहेत. वृ ा या झावळया पडत अस याने 
अपघात हो याची श यता आहे. तर  सदर वृ  पुण काढ याची 
िशफारस आहे. 

01 0  

14 ी. अर वंद सचदेव 
साउंड अ सालर  इंड ज एस-
97, एम आय ड  सी भोसर -
26 

उ ान/3अ/का व/2035/2020      
द 22/7/2020 

साउंड अ सालर  इंड ज 
एस-97, एम आय ड  सी 
भोसर  

वलायती िचंच-02, बदाम-01, सदर वृ ांची मालक  कंपनीची आहे. 
वृ ांचा व तार शेजार ल िमळकती या िभंतीलगत झुकलेला असून 
अपघात हो याची श यता आहे. तर  सदर वृ  पुण काढ याची 
िशफारस आहे. 

03 0  

15 कायकार  अिभयंता ( थाप य) 
ड े ीय कायालय 

उ ान/3अ/का व/2135/2020      
द 13/8/2020 

भाग  26, छ पती चौक 
ते उ कष चौक, पयतचा 
र ता 

अशोक-02, नारळ-01, सदर वृ ांची मालक  मनपाची आहे. भाग  
26 मधील छ पती चौक ते उ कष चौक पयतचा ड  पी र याचे 
िसमट कॉ ट करणा या कामात अडथळा ठतर अस याने सदरची वृ  
पुण काढ याची िशफारस आहे. 

03 0  

16 पेस मेक डझायीनस ा.िल, 
एम स नं 271 पै, ीधरनगर, 
िचंचवड पुणे-19 

उ ान/3अ/का व/2136/2020      
द 13/8/2020 

पेस मेक डझायीनस 
ा.िल, एम स नं 271 पै, 
ीधरनगर, िचंचवड पुणे 

सुबाभळ-01, पे टामॉम-02, जांभुळ-02, नारळ-01, अशोक-02 आंबा-
02 (एकूण-10) सदर वृ ांची मालक  अजदार यांची आहे. वृ  
बांधकामाम ये अडथळा ठरत आहे. तर  मानांकानुसार 7 वृ ांची 
अनामत भ न घेवुन सदरची वृ  पुण काढ याची िशफारस आहे. 

10 0  

17 कायकार  अिभयंता 
थाप य ह े ीय कायालय 

उ ान/3अ/का व/2137/2020      
द 13/8/2020 

भाग  32 मधील 
आर ण  326 व 327 
सांगवी 

मोहगणी-02,बोर-02, बाभुळ-69,वड-02 (एकूण-75) सदर वृ ांची 
मालक  मनपाची आहे. भाग  32 मधील आर ण  326 व 327, 
नगररचना वभागामाफत प  अ व ब ारे ता यात आले असून 
जागेवर िसमांकन कर या करता सदरची वृ  अडथळा ठरत आहे. वड-
02 वृ ांच े पुनर पन करणेस उवर त वृ  पुण काढ यासाठ  मा.  
वृ ािधकरण सिमतीने/अिधकार  यांनी पाहणी क न िनणय घेणेकामी 
िशफारस आहे.   

73 02  

18 सौ. शैलजा अ वनाश मोरे 
(मा.उपमहापौर) से नं 28 
लॉट नं 380, ािधकरण 
िनगड  

उ ान/3अ/का व/2138/2020      
द 13/8/2020 

से नं 27 जानक बन सोसा, 
लॉट नं 1/2 समोर ल 
मनपा र ता 

पे ाफॉम-01, सदर वृ ाची मालक  मनपाची आहे. वृ ा या मुळया 
अजदार यां या ेनेज म ये गे या असून चॉकप होत अस यामुळे सदर 
वृ  पुण काढ याची िशफारस आहे. 

01 0  



19 ी. िसताराम भागुजी ल ढे / 
सं दप पांडुरंग गायकवाड 
उ ान सहा यक इ भाग, 
भोसर  लांडेवाड  

उ ान/3अ/का व/2139/2020      
द 13/8/2020 

िसताराम भागुजी ल ढे 
उ ान, भोसर  

िनलिगर -01, सदर वृ ाची मालक  मनपाची आहे. सदर वृ  पुण 
वाळलेले असून वादळ  वा-याम ये कधीह  पडुन अपघात हो याची 
श यता आहे. तर  सदर वृ  पुण काढ याची िशफारस आहे. 

01 0  

20 उपअिभयंता(बी.आर.ट .एस) 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 

उ ान/3अ/का व/1959/2020      
द 17/8/2020 

डांगे चौक, वंडर कार शो म 
समोर, थेरगाव 

पंपळ-01, सदर वृ ाची मालमी मनपाची आहे. वृ  ेडसेपरेटर, 
पा याची व ेनेज लाईनचे कामात अडथळा ठरत अस यामुळे सदर 
वृ  संबंधीत ठेकेदारामाफत सदर वृ ाचे पुनर पन क न घेणेकामी 
िशफारस आहे. 

0 01  

21 ी. सुर  उ मचंद पारख 
115/5बी कैलासनगर, 
मोहरादेवी मं दरा शेजार , 
थेरगाव पुणे-33 

उ ान/3अ/का व/1958/2020      
द 17/7/2020 

115/5बी कैलासनगर, 
मोहरादेवी मं दरा शेजार , 
थेरगाव 

आंबा-01, सदर वृ ाची मालक  अजदार यांची आहे. वृ ा या मुळे 
घरात गे या असून िभंतीस तडे गेले या आहे. घराला व िभंतीला धोका 
िनमाण झालेला अस याने 1 वृ ाची अनामत भ न घेवुन सदर वृ  
पुण काढ याची िशफारस आहे. 

01 0  

22 िशवतीथ सी-2 हौ. सोसायट    
िल, स नं 59/2, ए/1/4 
काळेवाड , रहाटणी 

उ ान/3अ/का व/2140/2020      
द 13/8/2020 

िशवतीथ सी-2 हौ. 
सोसायट    िल, स नं 59/2, 
ए/1/4 काळेवाड , रहाटणी 

बॉटलपाम-01, सदर वृ ाची मालक  सोसायट ची आहे. वृ  िसमािभंती 
लगत असून मुळया वरती आले या आहे. िसमािभंतीस धोका िनमाण 
झालेला आहे. फांदया शेजार ल घरावरती पडुन नुकसान झाले असून 
वृ  पडुन दुघटना हो याची श यता आहे. तर  सदर वृ  पुण 
काढ याची िशफारस आहे.  

01 0  

23 ीम. आशा सुरेश िम ा 
मोरे र कॉलनी, लेन नं 3 
पांडेचाळ, थेरगाव पुणे-33 

उ ान/3अ/का व/1955/2020      
द 24/6/2020 

मोरे र कॉलनी, लेन नं 3 
पांडेचाळ, थेरगाव 

आंबा-02, सदर वृ ांची मालक  अजदार यांची आहे. सदर वृ ांचा कड 
लागली असून एक वृ  र या या बाजुला आहे. वृ  कधीह  पडुन 
दुघटना घडु शकते. तर  सदरचे वृ  पुण काढ याची िशफारस आहे. 
तसेच दुसरे वृ ाचा व तार कमी कर याची िशफारस आहे. 

01 0  

24 ी. अनुप सुरेश शमा 
मातो ी हॉ पटल मागे, 
गुजरनगर, थेरगाव पुणे-33 

उ ान/3अ/का व/2027/2020      
द 21/7/2020 

मातो ी हॉ पटल मागे, 
गुजरनगर, थेरगाव 

नारळ-01, सदर वृ ाची मालक  अजदार यांची आहे. वृ ाची उंची 
वाढली असून शेजार ल घरावरती फांदया व फळे पडुन नुकसान आहे. 
यामुळे वाद ववाद होतात वृ ामुळे शेजार ल घरांना धोका िनमाण 
झालेला अस याने सदर वृ  पुण काढ याची िशफारस आहे. 

01 0  

25 ी. डॉ. सोमनाथ साद 
पाट ल(सिचव) डॉ. ड .वाय. 
पाट ल  युिनटेक सोसा, संत 
तुकारामनगर, पंपर  

उ ान/3अ/का व/2115/2020      
द 13/8/2020 

मौ. ताथवडे स नं 138, 
जवननगर 

िनलिगर -01, गुलमोहर-03,कडुिनम-01, उंबर-01 (एकूण-06), 
सदर वृ ांची मालक  अजदार यांची आहे. सं थेची शै णक इमारतीचे 
बांधकाम करावयाचे आहे. सदर बांधकामास वृ  अडथळा ठरत असून 
47 वृ ाची अनामत र कम भ न घेवुन सदर वृ ांचे पुनर पन 
कर याची िशफारस आहे.  

0 06  
 
 
 
 



26 योती को ऑपरेट ह हौ. सो 
िल, आर एच-19 
एम.आय.ड .सी जी 
लॉक,   िचंचवड पुणे-19 

उ ान/3अ/का व/946/2020      
द 13/3/2020 

योती को ऑपरेट ह हौ. 
सो िल, आर एच-19 
एम.आय.ड .सी जी 
लॉक,   िचंचवड 

नारळ-04, सदर वृ ांची मालक  सोसायट ची आहे. वृ  सोसायट चे 
िसमािभंतीस लागत असून शेजार ल सोसायट  म ये झावळया व फळे 
पडत असून अपघात हो याची श यता आहे. तर  सदर वृ  पुण 
काढ याची िशफारस आहे. 

04 0  

27 ी. ेम काश िशतल व कमा 
गट नं 1323 पै, यशवंत 
कॉलनी, साने चौक, िचखली 
पुणे 

उ ान/3अ/का व/ 2141/2020      
द 13/3/2020 

गट नं 1323 पै, यशवंत 
कॉलनी, साने चौक, िचखली 

नारळ-01, सदर वृ ाची मालक  अजदार यांची आहे. सदर वृ  
बांधकामास अडथळा ठरत असून मानांकानुसार 4 वृ ांची अनामत 
र कम भ न घेवुन वृ  पुण काढ याची िशफारस आहे. 

01 0  
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