पं पर

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

संवधन वभाग

प र श ठ “ अ” ( दनांक 25/01/2021)
अ. .
1

अजदाराचे नाव

संदभ

ी. शक ल र जाक आगा

स ह नं. 213, दघी रोड बंसल

.उ यान/3अ/का व/4093/2020

द.12/1/2021

झाडाचे ठकाण
बंसल वहार, सँड वक

कॉलनी समोर, भोसर ,

वहार, सँड वक कॉलनी समोर,

तप शल

पु ण

काढणे करणे

पंपळ-01 सदर वृ ाची मालक अजदार यां या शेजार ल बंसल वहार

ब डींग गृ हरचना यां या जागेम ये आहे . वृ ाचा व तार व उं ची खु प
माणात वाढल आहे . वृ

भोसर , पु णे – 39.

पु नर पन बैठक तील

01

0

04

0

हे अजदार यां या घरावर व भं तीलगत

अस याने व ये या – जा या या र

याम ये येत असू न धोकादायक

झाले अस याने पु ण काढ याची शफारस आहे .
2

कायकार अ भयंताक

े ीय कायालय

वभाग

3

.उ यान/3अ/का व/4108/2020
थाप य

कायकार अ भयंताफ

े ीय कायालय, पाणीपु रवठा

द.24/12/2020
.उ यान/3अ/का व/87/2021

द.20/10/2020

भाग

. 2, से. नं. 2 डी.

पी. र ता बो-हाडेवाडे
म.न.पा र

यालगत

कडु नम–03, बदाम-01 सदर वृ ांची मालक मनपाची आहे . सदर वृ
ह

24 मीटर

शफारस आहे .

ं द करणात अडथळा येत अस याने पु ण काढ याची

भाग

. 2, जाधववाडी

उं बर–01, शेवगा-01 सदर वृ ांची मालक मनपाची आहे . सदर वृ

ह

02

0

भाग

. 2, चखल

सु बाभु ळ–03, गु लमोहर-01 सदर वृ ांची मालक मनपाची आहे . सदर

04

0

01

0

01

0

पंपीग सटरम ये

बांधकामास अडथळा ठरत अस याने पु ण काढ याची शफारस आहे .

वभाग
4

कायकार अ भयंताक

े ीय कायालय

वभाग

5

थाप य

कायकार अ भयंताड

े ीय

वभाग

6

.उ यान/3अ/का व/4107/2020

.उ यान/3अ/का व/55/2021

कायालय

थाप य

कायकार अ भयंताड

े ीय कायालय

वभाग

द.24/12/2020

द.13/1/2021

.उ यान/3अ/का व/60/2021
थाप य

द.13/1/2021

माशनभु मी रोड लगत

वृ

भाग

उं बर–01, सदर वृ ाची मालक मनपाची आहे . सदर वृ

. 26, मधील

ह R.C.C. म ये बैठक

यव था

टे डयम बांधकामास अडथळा

ठरत अस याने पु ण काढ याची शफारस आहे.

र

याम ये

गु रकृ पा कॉलनी, कावेर

असलेने वाहतु क स अडथळा ठरत अस याने पु ण काढणेत यावी अशी

वाकड, पु णे.

काढ याची शफारस आहे .

नगर, भाजी मंडई शेजार ,
भाग

. 25, मधील मु ंजोबा

नगर-NKGSB बके या मागील

बाजु स काळाखडक, वाकड, पु णे.

कायकार अ भयंता ( था) यांची मागणी आहे. तर सदर वृ
उं बर–01, सदर वृ ाची मालक मनपाची आहे . सदर वृ

पु ण

र याम ये असलेने

वाहतु क स अडथळा ठरत अस याने पु ण काढणेत यावी अशी कायकार अ भयंता
( था) यांची मागणी आहे . तर सदर वृ

पु ण काढ याची शफारस आहे .

नणय

अ. .

अजदाराचे नाव

संदभ

झाडाचे ठकाण

तप शल

पु ण

पु नर पन बैठक तील

काढणे करणे
7

ी. बळवंत शामराव पाट ल
8/1, टे को हौ. सोसा. नं. 9,
से. नं. 24, कामायनी
शाळे समोर, नगडी,

8

द.13/1/2021

ा धकरण.

यव थापक (हॉट )

मे. महारा

.उ यान/3अ/का व/83/2021

मे ो रे ल कॉप रे शन

8/1, टे को हौ. सोसा. नं.

नारळ-02, सदर वृ ाची मालक अजदार यांची आहे . सदर वृ ांची

9,

उं ची जा त अस यामु ळे अजदार यांना भती वाटत आहे, तर सदर

शाळे समोर, नगडी,

घेणेकामी शफारस आहे .

से. नं. 24, कामायनी
ा धकरण

.उ यान/3अ/का व/4075/2021

द.13/1/2021

मनोहर गॅरेज कासारवाडी,
(कुं दननगर’)

ल मटे ड

वृ

पु ण काढ यासीठ वृ

वृ

आरे यन ब डींग, कोरे गाव पाक,

0

0

02

01

0

ा धकरण स मतीने पाहणी क न नणय

पं पळ-02, सदर वृ ांची मालक मनपाची आहे . वृ
क प पु णे कासारवाडी

02

ह महामे ो रे ल

टे शन कामात अडथळा ठरत आहे . तर सदर

ह पु नर पन कर यास परवानगी दे याची शफारस आहे .

पु णे – 01.
9

ी. तु काराम दामोदर जगताप
द

लॉ

हौ सं ग सोसायट , चेतन
ी शेजार , मोरे व ती,

.उ यान/3अ/का व/4062/2021
द.11/1/2021

द

हौ सं ग सोसायट ,

चेतन लॉ

मोरे व ती,

ी शेजार ,

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

घरा या

भं तीला घासत अस याने व झावळया, फळे शेजार ल घरावर पडत

अस याने सदर वृ

चखल .

पु ण काढ याची

शफारस आहे . सदर जागेचे

े फळ 1 गु ंठा अस याने मानांकानु सार 1 वृ ाची आव यक आहे.

तर

लॉटम ये 1 ह

वृ

श लक राहत

नस याने अजदार

यां याकडु न 1 वृ ांची अनामत भ न घे याची शफारस आहे .
10

ी. अशोक द. लपारे

हे रंब लॉट नं. 132, से. नं. 25,

.उ यान/3अ/का व/38/2021

द.11/1/2021

कॉसमॉस बँकेजवळ, नगडी, पु णे
– 44.
11

ी. वजयकु मार रामराव पाट ल

पेठ

मांक 18/138, र ता नं. 4,

शवाजी पाक, चं चवड, पु णे.

.उ यान/3अ/का व/4105/2021

द.11/1/2021

हे रंब लॉट नं. 132, से.

सागवान-01, सदर वृ ाची मालक

बँकेजवळ, नगडी,

परवानगी दे यात यावी अशी शफारस आहे .

नं. 25, कॉसमॉस

मनपा र ता व पेठ

18/138, र ता नं. 4,
शवाजी पाक,

मांक

सागवान अस याने मा. वृ

अजदार यांची आहे. सदर वृ

ा धकरण स मतीने सम

पाहणी क न

नारळ-02, सदर वृ ांची मालक ह मनपा व अजदार यांची आहे .
नारळ-1 वृ
अजदार

(मनपा र ता) पु ण एका बाजु स झु कलेले आहे . व

यां या

लॉटमधील

नारळ-1

वृ

शेजार ल

लॉट या

प ाशेडवर झु कलेले असु न, फळे व झावळया पडु न नु कसान होत आहे.
तर सदर नारळ – 02 वृ

पु ण काढ याची शफारस आहे .

01

02

0

0

नणय

अ. .

अजदाराचे नाव

संदभ

झाडाचे ठकाण

तप शल

पु ण

पु नर पन बैठक तील

काढणे करणे
12

ी. सु धाकर शंकराव वाबळे
साने कॉलनी, चखल , पु णे.

.उ यान/3अ/का व/4063/2021

साने कॉलनी, चखल

द.11/1/2021

नारळ-01, सदर वृ ाची मालक ह अजदार यांची आहे . वृ ाची उं ची
खु प

ी. संदेश तु काराम साळवी

1392

मु त हौ. सोसा.

.उ यान/3अ/का व/4061/2021

होत अस याने सदर वृ

द.11/1/2021

1392

मु त हौ. सोसा.

वेणीनगर, नगडी

वेणीनगर, नगडी, पु णे– 44.

14

ीम. वसु धा तु काराम राणे
लॉट नं. 111, उदयोगनगर,

चं चवड, पु णे – 33.

द.12/1/2021

उदयोगनगर, चं चवड

0

01

0

01

0

0

01

पये भ न घे याची शफारस आहे .

नारळ-01, सदर वृ ाची मालक
खोडाला

कड लागलेल

ह

अजदार यांची आहे . वृ ा या

अस याने, वृ

आहे .
लॉट नं. 111,

01

पु ण काढ याची शफारस आहे . मानाकांनु सार

श यता नाकरता येत नाह . तर सदर वृ

.उ यान/3अ/का व/145/2021

0

माणात झालेल आहे . व फळे खाल पडु न गाडयांचे नु कसान

01 वृ ाची अनामत र कम
13

01

पडु न अपघात हो याची

पु ण काढ याची शफारस

नारळ-01, सदर वृ ाची मालक ह अजदार यांची आहे . वृ ाची पु ण
वाढ झालेल आहे . सदर वृ

हे शेजार ल

वृ ाची फळे व झावळया शेजार ल

लॉटकडे झु कलेले असु न

लॉटम ये तसेच म.न.पा रोडवर

पडत असतात. तर भ व याम ये अपघात हो याची श यता आहे . तर
सदर वृ
15

सौ. कोमल दपक मेवानी
गाडन पॅलेस सोसायट , साधु

वासवानी गाडन जवळ, पं पर ,

.उ यान/3अ/का व/4026/2021
द.12/1/2021

पु णे – 17.
16

कायकार अ भयंताग

े ीय कायालय

वभाग

थाप य

.उ यान/3अ/का व/85/2021

द.11/1/2021

गाडन पॅलेस सोसायट ,
साधु वासवानी गाडन

पु ण काढ याची शफारस आहे .

वड-01, सदर वृ ाची मालक ह वसाहतीची आहे . वृ ाची उं ची व
व तार खु प

माणात वाढलेला आहे . सदर

जवळ, पं पर वसाहती

शौचालय बांध याचे असु न सदर वृ

म ये

वृ

र

भाग

23 ठकाणी

या या कडेला पा याची

टाक रोड, थेरगाव.

ठकाणी सावज नक

हे अडथळा ठरत आहे . तर सदर

पु ण काढ याची शफारस आहे .

नांद क-01 सदर वृ ाची मालक ह मनपाची आहे . सदर वृ
ं द करण काँ

र ता

ट करण करणे या कामाम ये अडथळा ठरत असु न

र ता करावयाचे काम थांबले आहे . तर सदर वृ
परवानगी दयावी शफारस आहे .

पु नर पन करणेस

नणय

अ. .

अजदाराचे नाव

संदभ

झाडाचे ठकाण

तप शल

पु ण

पु नर पन बैठक तील

काढणे करणे
17

ी. शवाजी तु काराम पा टल
गट नं. 452/1/1, गंधवनगर ,
मोशी.

.उ यान/3अ/का व/33/2021
द.8/1/2021

गट नं. 452/1/1,

रे न

-01, उं बर-01, करं ज-01, आंबा-01, सदर वृ ांची मालक ह

गंधवनगर , मोशी

अजदार यांची आहे . सदर वृ

ह

ईले

स. नं. 103/2/1, कनारा
कॉलनी ब शाम नवास

.उ यान/3अ/का व/12/2021
द.7/1/2021

पडु न अपघात होऊ शकतो. तर

सौ. नमला मनोज

कॉलनी ब शाम नवास

यांचे घराला लागु न फुटपाथवर आहे . वृ ा या मु ळया वाढु न

गायकवाड(नगरसे वका)
शवद

नवास स ह नं. 2, पु णे

द.8/1/2021

भाग क 4 दघी गावठाण
मनपा फुटपाथवर

20

ी. व ांत सं ह सोलंक
बी. 5, सँ ड वक कॉलनी, दघी
रोड, भोसर , पु णे – 39..

21

मा. मु य यापक
पु ना पि लक

कु ल

द.8/1/2021
.उ यान/3अ/का व/4090/2021

द.8/1/2021

साई े ड सटर ग हाणे व ती,

पु ण-े ना शक हायवे, भोसर , पु णे
22

ी. सारा सु र

जैन

स. स. नं. 5398, दारा
आ कटे क एस.के.असो.293, पी.
जे. चबर, पं पर , पु ण–18.
े

वड-01, सदर वृ ाची मालक ह मनपाची आहे . वृ
गेट समोर ये या – जा या या र
अस याने

.उ यान/3अ/का व/4106/2021

द.8/1/2021

बी. 5, सँ ड वक कॉलनी,
दघी रोड, भोसर

लागल अस याने वृ

होऊ शकतो. तर सदर वृ

0

ह

04

0

पु ण काढ याची शफारस आहे.

असु न ते पडले आहे . तर सदर वृ

पी. जे. चबर, पं पर

01

रोडकडे अस याने ते कधीह पडु न अपघात

भोसर

आ कटे क एस.के.असो.293,

हे

शफारस

जांभु ळ-01, सदर वृ ाची मालक ह अजदार यांची आहे . वृ ाला कड

नारळ-01, सदर वृ ाची मालक

स. स. नं. 5398, दारा

0

यावरती असु न ते अडथळा ठरत

सदर वृ ाचे पु नर पन याच ठकाणी मं दरा या गेटपासु न 10

साई े ड सटर ग हाणे

व ती, पु ण-े ना शक हायवे,

01

हे खंडोबा मं दर

आहे .

.उ यान/3अ/का व/32/2021

01

या

पु ण काढ याची शफारस आहे .

ते 15 मीटर अंतरावर पु नर पन कर याची परवानगी दयावी

आळं द रोड, दघी, पु णे – 15.

0

हे अजदार

अजदार यांचे टॉयलेट चॉकअप होत आहे . टॉयलेटला तडे गेले आहे .
तर सदर वृ

.उ यान/3अ/का व/8/2021

0

पु ण

पे टाफोरम-01, सदर वृ ाची मालक मनपाची आहे . वृ

वजयनगर, काळे वाडी.
19

सदर वृ

स. नं. 103/2/1, कनारा
वजयनगर, काळे वाडी

01

कल बॉ स जवळ व

काढ याची शफारस आहे .
ी. शामलाल दल पचंद कपाहु

0

ब डींग या िज याखाल असु न रोडवर पु ण पणे झु कले अस याने ते

रोडवरती कधीह

18

04

ह

अजदार यांची आहे . वृ

पु ण पणे वाळलेले अस याने ते शेजार ल वॉल कंपाऊडवरती झु कले

रे न

पु ण काढ याची शफारस आहे .

-04, सदर वृ ांची मालक ह अजदार यांची आहे . वृ

बांधकामास अडथळा ठरत अस याने, सदरची 04 वृ

पु ण काढ याची

शफारस आहे . तर अजदार यांचेकडू न 5 वृ ांची अनामत र कम भ न

घेऊन सदर वृ

पु ण काढ याची शफारस आहे .

नणय

अ. .

अजदाराचे नाव

संदभ

झाडाचे ठकाण

तप शल

पु ण

पु नर पन बैठक तील

काढणे करणे
23

ी. मनोहर पाराळकर
बंगलो नं. 34, टे को ऑ फसर

को. ऑ. सोसायट , पं पर , पु णे

.उ यान/3अ/का व/4017/2021
द.8/1/2021

बंगलो नं. 34, टे को
ऑ फसर को. ऑ.
सोसायट , पं पर

– 18.

नारळ-02, सु बाभु ळ-01, सदर नारळ-02 वृ ांची मालक ह अजदार यांची
आहे . वृ ांची उं ची खु प
लागलेल आहे . व वृ
वृ

पु ण काढ याची

माणात

वाढलेल

शफारस आहे . तसेच सु बाभु ळ-01 वृ

ी. बाबु लल नामदे व गावडे
मातो ी स. नं. 284/11/5,

ववेक वसाहत रोड, संताजीनगर,

.उ यान/3अ/का व/154/2021
द.5/1/2021

केशवनगर, चं चवडगाव, पु णे
ी. उमेश

ाने वर धावडे

शवश ती चौक, धावडे आळी,

.उ यान/3अ/का व/4091/2021

द.31/12/2020

स. नं. 284/11/5, ववेक
वसाहत रोड, संताजीनगर,

सदर वृ

कायकार अ भयंता
इ

े ीय कायालय, जल न:सरण

कांचन-01, सदर वृ ाची मालक ह मनपाची आहे . वृ ाची उं ची खु प
माणात

वाढलेल

आहे . वृ

02

0

08

0

01

0

हे पु ण पणे वाळले आहे . वृ ाखाल

गाडया पाक के या जातात वादळ वा-याने पडु न िज वत कं वा व

मनपा फुटपाथावर

हानी हो याची श यता नाकारता येत नाह . तर

शवश ती चौक, धावडे

आळी, भोसर

काढ याची शफारस आहे .
वृ

हे कधीह पडु न अपघात होऊ शकतो. तर सदर वृ

पु ण काढ याची शफारस आहे .
.उ यान/3अ/का व/155/2021

द.30/12/2020

भाग

ममता

3 दाभाडे व ती

वीटस मागे

भडी-04,

वलायती चं च-01, काटे र बाभु ळ-01, कडु नम-01, करं ज-

01, सदर वृ ांची मालक ह खाजगी असु न वृ

शवाजी पाक, महा मा फुले

नगर, चं चवड, पु णे – 19.

ह मनपा

पाईपलाईन टाक या या कामाम ये अडथळा ठरत आहे . व जु ने
लाईन खराब झाल

.उ यान/3अ/का व/156/2021

द.31/12/2020

से. नं. 18, लॉट नं. 168,
शवाजी पाक, महा मा फुले

नगर, चं चवड

ेनेज

ेनेज

अस याने नवीन लाईन टाक या या कामात

आहे .
से. नं. 18, लॉट नं. 168,

पु ण

हे घरा या उताराजवळ असु न वृ ाची माती घस न पडु लागल

अडथळा ठरत येत अस याने, सदर वृ
ी. बाळाग डा दादा पाट ल

सदर वृ

रामफळ-01, पं पळ-01, सदर वृ ांची मालक ह अजदार यांची आहे .
अस याने, वृ

वभाग

27

0

पु ण काढ याची

केशवनगर, चवडगाव, पु णे

भोसर , पु णे – 39.
26

01

शेजार ल

लॉटम ये आहे . अजदार यां या पा याची टाक आहे . वृ ा या मु ळया

शफारस आहे .

25

कडदे खील

0

हे शेजार पु णपणे झु कले आहे . तर सदर नारळ 2

पा या या टाक म ये गेले या आहे . तर

24

आहे. वृ ाला

04

वृ

पु ण काढ याची शफारस

नारळ-01, सदर वृ ाची मालक ह अजदार यांची आहे . वृ ाची उं ची
खु प

माणात वाढलेल आहे . व वृ ा या झावळया व फळे शेजार ल

लॉट या प ा शेडवर पडत अस याने वाद होतात. तर सदर वृ

काढ याची

पु ण

शफारस आहे . मानांकानु सार 1 वृ ाची अनामत र कम

पये भ न घे याची शफारस आहे .

नणय

अ. .

अजदाराचे नाव

संदभ

झाडाचे ठकाण

तप शल

पु ण

पु नर पन बैठक तील

काढणे करणे
28

ी. ननाद शरद रावते
वृ ंदावन लॉट नं. 35, स ह नं.

248, सु दशननगर, चं चवड, पु णे

.उ यान/3अ/का व/1587/2021
द.31/12/2020

वृ ंदावन लॉट नं. 35, स ह नारळ-01, सदर वृ ाची मालक ह अजदार यांची आहे . वृ ाची उं ची
नं. 248, सु दशननगर,
चं चवड

– 33.

व व तार खु प

माणात वाढलेला आहे . वृ

01

0

01

0

03

0

15

0

02

0

हे म.न.पा रोडला झु कले

आहे . वृ ाची फळे व पाने अजदार यां या आवारात तसेच म.न.पा

रोडवर पडत असतात, वृ ाची पु ण वाढ झालेल अस याने भ व याम ये
अपघात हो याची श यता आहे . तर

सदर वृ

पु ण काढ याची

शफारस आहे
29

ी. वनायक गोपाळ बावळे
बावळे वाडा

ीराम मं दरा

समोर, चं चवडगाव
30

सौ.शैलजा अ वनाश मोरे
ी. चेतन राऊल

.उ यान/3अ/का व/20/2021
द.18/1/2021
.उ यान/3अ/का व/4050/2021

द.31/12/2020

से. नं. 28, लॉट नं. 380,

ा धकरण, नगडी, पु णे – 44.

31

कायकार अ भयंता

बीआरट एस वभाग

.उ यान/3अ/का व/161/2021

द.15/1/2021

बावळे वाडा

ीराम मं दरा

नारळ-01, सदर वृ ाची मालक

अजदार यांची आहे . वृ ाची उं ची

समोर, चं चवडगाव

वाढलेल असू न प याचे घरे अस याने वारं वार झावळया व फळे पडु न

साईबाबा मं दरा या

पं पळ-01, कडु नम-01, उं बर-01, सदर वृ ांची मालक ह साईबाबा

घराचे प े फुटत आहे . तर सदर वृ

पु ण काढ याची शफारस आहे .

लॉट म ये

मं दराची आहे . अजदार यांना वाढ व बांधकाम करावयाचे अस यामु ळे,

समा भं तीलगत आकड

सदर वृ

मा नयोिजत. आमदार

पु ण काढ याची

र कम भ न घेवू न सदर वृ

शफारस आहे . तर 3 वृ ांची अनामत

पु ण काढ याची शफारस आहे .

नल गर -08, कडु नम-02, पे टाफोरम-03, तबो बया-01, सु बाभु ळ-

आ णासाहे ब पाट ल पु तळा

01, सदर वृ ांची मालक ह म.न.पाची आहे . वृ ांची उं ची व व तार

उदयानातील वृ

खु प

माणात वाढलेला आहे . सदर ठकाणी सु शो भकरणाचे काम चालु

असु न वृ

ह बांधकामास अडथळा ठरत आहे . तर सदर वृ

पु ण

काढ याची शफारस आहे .
32

ी. स चन भगवान दु धाळ
स ह नं. 268, लॉट नं.5,

वामी समथ मंद राजवळ, पं पर

लं क रोड, चं चवड, पु ण-33.
े

.उ यान/3अ/का व/162/2021
द.15/1/2021

स ह नं. 268, लॉट नं.5,

नारळ-02, सदर वृ ांची मालक ह अजदार यांची आहे . वृ ांची पु ण

वामी समथ मंद राजवळ,

वाढ झालेल आहे . वृ ांची फळे व पाने सोसायट या आवारात तसेच

पं पर

लं क रोड, चं चवड

म.न.पा रोडलगत

म.न.पा रोउवर पडत असतात. तर भ व याम ये अपघात हो याची
श यता आहे. तर

लॉटम ये मानांकानु सार वृ

श लक राहत

नस याने 04 वृ ांची अनामत र कम भ न घेऊन सदरची वृ
पु ण काढ याची शफारस आहे .

ह

नणय

अ. .

अजदाराचे नाव

संदभ

झाडाचे ठकाण

तप शल

पु ण

पु नर पन बैठक तील

काढणे करणे
33

ी. एच. एस. पानसरे
लॉजीकॉन टे नॉलजी 19, डी-2,
डी-1 लॉक, एम.आय.डी.सी.,

.उ यान/3अ/का व/96/2021
द.15/1/2021

चं चवड, पु णे – 19.

लॉजीकॉन टे नॉलजी 19,

उं बर-01, फणस-01, सदर वृ ांची मालक ह अजदार यांची आहे .

डी-2, डी-1 लॉक,

वृ ांची उं ची व व तार खु प

एम.आय.डी.सी.,

चं चवड, ब डींगसमोर

बांधकाम

र

याम ये

मानांकानु सार वृ

माणात वाढलेला आहे . सदर वृ

अडथळा

ठरत

आहे .

तर

02

0

03

0

02

0

02

0

ह

लॉटम ये

श लक राहत नस याने 04 वृ ांची अनामत

र कम भ न घेऊन सदर वृ

ह पु ण काढ याची शफारस आहे .

कांचन-01, सदर वृ ाची मालक ह मनपाची आहे . वृ ाची उं ची व
व तार खु प

माणात वाढलेला आहे . तर सदर वृ ाचा व तार कमी

कर याची परवानगी दयावी अशी शफारस आहे .
34

ीम. रे मा मा ती पालकर
पंचवट

नवास, स. नं.

82/1/28, 1/29, हु सेन

.उ यान/3अ/का व/3977/2021
द.24/12/2020

हाडवेअरजवळ, सु दशननगर रोड
नं.5, पं पळे गु रव, पु णे -61.
35

ी. गोपी वा या पवार

स. नं. 72/1अ, बालाजी नवास,

.उ यान/3अ/का व/163/2021

द.24/12/2020

पंचवट

नवास, स. नं.

36

वृ

स. नं. 72/1अ, मौजे,

नारळ-02, सदर वृ ांची मालक ह अजदार यांची आहे . सदर वृ ांची

पं पळे गु रव

संक प सह. गृ ह. सं था मया.
स ह नं. 150 ते 152, आर
वडींग

हाडा, संत

ाने वरनगर, मोरवाडी, पं पर ,

पु णे – 18.

दशेने झु कलेले आहे त. तसेच सदर वृ ां या

झावळया व फळे अचानक पडत असलेने वाद होतात.

उं ची खु प

माणात वाढल आहे . तसेच वृ ांजवळ H.T लाईन आहे .

काढ याची शफारस आहे .
द.12/1/2021

यामु ळे सदर

पु ण काढ याची शफारस आहे .

वृ ां या झावळया H.T लाईनला
.उ यान/3अ/का व/4115/2020

ह

रोड नं.5, पं पळे गु रव

पं पळे गु रव

ी. मल ंद कदम

अजदार यांची आहे . वृ

शेजार ल

हाडवेअरजवळ, सु दशननगर

मळकतीं या

ह

82/1/28, 1/29, हु सेन

राजमाता िजजाऊ उदयाना या
मागे, सदगु

नारळ-03, सदर वृ ांची मालक

पश करतात. यामु ळे सदर वृ

पु ण

संक प सह. गृ ह. सं था

नारळ-02, सदर वृ ांची मालक ह अजदार यांची आहे . वृ ांचीउं ची खु प

स ह नं. 150 ते 152,

फळे व पाने सोसायट रोडवर पडत असतात.

मया.

आर वडींग

हाडा, संत

ाने वरनगर, मोरवाडी,

पं पर , समा भं तल
ी गत

माणात वाढलेल आहे . वृ

काढ याची

ह शेजार ल सोसायट वर झु कलेल आहे . तर

शफारस आहे . मानांकानु सार वृ

यामु ळे सदर वृ

पु ण

श लक राहत अस याने

मानांकानु सार अनामत र कम घे याची शफारस आहे . अशोक-03, चाफा01, बदाम-01, सु -01,

सल हर ओक-01, सदर वृ ांची मालक

अजदार यांची आहे . वृ ांची उं ची व व तार खु प

माणात वाढलेला आहे .

वादळी वा-याने वृ ां या फांदया मोड याची श यता आहे. तर
वृ ांचा
अशी

ह

सदर

व तार व 25 फुटावर उं ची कमी कर याची परवानगी दयावी

शफारस आहे .

नणय

अ. .

अजदाराचे नाव

संदभ

झाडाचे ठकाण

तप शल

पु ण

पु नर पन बैठक तील

काढणे करणे
37

कायकार अ भयंता

.उ यान/3अ/का व/95/2021

थाप य उ यान वभाग

पं पर

चं चवड महानगरपा लका,

द.15/1/2021

सदगु

उ यान या

आतम ये व मु यगेट या
समोर (यमु नानगर)

पं पर – 18.

फ टलपाम-02,

स तपण -01, बदाम-01,

मालक ह म.न.पा. ची आहे . वृ

समस-01,

ह सदगु

करावयाचे असले या वॉचमन कॉटस व
अडथळा नमाण करत अस यामु ळे,

सदर

ांची

उ यानात न याने बांधकाम

05

02

01

0

01

0

03

0

12

19

वरं गु ळा क ा या बांधकामास

सदर वृ

पु ण काढ याची शफारस

आहे . तसेच फायकस-02 हया वृ ांचे पु नर पण करणेची परवानगी दयावी
अशी शफारस आहे

38

ी. वजय सजराव पाट ल
जी1/जी2 सो नगरा टाऊन शप,

केशवनगर, चं चवड, पु णे – 33.

.उ यान/3अ/का व/146/2021
द.18/1/2021

जी1/जी2 सो नगरा

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

टाऊन शप, केशवनगर,

उं ची व व तार खु प

चं चवड

माणात वाढलेला आहे . वृ ा या मु ळया घरा या

भं तीम ये वाढ या आहे . यामु ळे भं तीला तडे गेले आहे . वृ ाची फळे

व झावळया शेजार ल शामा हे र टे ज सोसायट मधील पाक केले या
गाडयांवर पडु न नु कसान होत आहे . यामु ळे सदर वृ

पु ण काढ याची

शफारस आहे .
39

कायकार अ भयंता
ब

े ीय कायालय

वभाग

40

ी. धरज

.उ यान/3अ/का व/15/2021
थाप य

वामी

से. नं. 24, लॉट नं. 348,
टळक रोड,

पु णे – 44.

द.18/1/2021
.उ यान/3अ/का व/189/2021

द.31/12/2020

ा धकरण, नगडी,

12/18 मी. डी. र ता
कवळे

डी. र ता
आहे .

से. नं. 24, लॉट नं. 348,
टळक रोड,

कडु नम-01, सदर वृ ाची मालक ह म.न.पा. ची आहे. 12/18 मी.

ा धकरण,

नगडी,

वक सत करणेसाठ र ता

यामु ळे सदर वृ

ं द करणाम ये अडथळा ठरत

पु ण काढ याची शफारस आहे.

भोकर-03, आंबा-01, सदर वृ ांची मालक

अजदार यांची आहे .

भोकर-02 व आंबा झु कलेले असू न कधीह पड याची श यता आहे .
तसेच भोकर वृ ापैक -01 वृ
आहे .

मानांकानु सार 2

25 फुटावर छाटणी कर याची शफारस

वृ ाची अनामत र कम भ न

घे याची

शफारस आहे .
41

मे. शांती मोहन डे हलपस तफ
ी. अतु ल जय काश गोयल

वाकड पु ण-े 57

.उ यान/3अ/का व/4069/2021
द.14/1/2021

स नं 274/1,274/2,

सदर वृ ांची मालक अजदार यांची आहे .सु बाभु ळ-01,सु -04, कडु नम-

275/1/1,

03,

वाकड पु णे

ठरत असलेने सदरची वृ

275/1/2अ,275/1/2ब पै

ऑ

े ल यन

बाभु ळ-01

स

हराओक-03,

एकू ण-12

नकाशानु सार बांधकामाम ये व अंतगत र

याम ये सदर वृ

गु लमोहर-02,

पं पळ-01,

कॅ शया-05,

पं पण-01,

पु ण काढ याची

जांभु ळ-02,

मंजू र

अडथळा

शफारस आहे . तसेच
पे

ाफोरम-01,

वलायतीचींच-01, बदाम-06 एकू ण-19 पु नर पन कर याची

शफारस आहे. मानांकानु सार अनामत र कम भ न घेणेची शफारस आहे.

नणय

अ. .

अजदाराचे नाव

संदभ

झाडाचे ठकाण

तप शल

पु ण

पु नर पन बैठक तील

काढणे करणे
42

ी. शंकर ध डू कु लकण
अ 24

हज हौ. कामगार

वसाहत पवनानगर, चं चवड

.उ यान/3अ/का व/3943/2021
द.14/12/2020

र टन कॉलनी
43

ी. मे गर तीथ असो सएटस
तफ

ी. सोमनाथ मोरे वर

भ डवे व इतर स नं 145 रावेत

.उ यान/3अ/का व/48/2021
द.7/1/2021

अ 24

हज हौ.

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

कामगार वसाहत

उं ची वाढलेल असू न रोड या

कॉलनी

नाकरता येत नाह . तर सदर वृ

इतर स नं 145/2 पै,

आंबा-09, जांभु ळ-01, सदर वृ ांची मालक

145/3 पै, रावेत

बांधकाम मंजू र नकाशानु सार बांधकामास सदर वृ

पवनानगर, चं चवड र टन

ी.

भाकर

ह के

प रसर कॉलनी तापक र नगर,
रहाटणी

.उ यान/3अ/का व/165/2021
द.18/1/2021

प रसर कॉलनी -2 तापक र
नगर, रहाटणी

स क बाई को ऑप हौ

सोसायट , डेअर फाम रोड,

द.21/1/2021

स क बाई को ऑप हौ
सोसायट , डेअर फाम रोड,
लॉट नं 6 पं पर

लॉट नं 6 पं पर -17

वीर हॉि पटल जवळ, तापक र
नगर, काळे वाडी

0

01

01

01

0

आहे त. फळे व फांदया पडु न नु कसान होत असू न दु घ टणा घडु शकते तर

पु ण काढ याची तसेच आंबा वृ ाचा व तार वाढलेला असू न
शकते तर

सदर वृ ांचा

व तार कमी

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

हे नारळ वृ ा या बु ं याम ये वाढत असू न सदर झाडावर क ड पडत
असलेने

कटक

नाशकांपासु न

अस याने जांभु ळ वृ

अजदारास

आरो यास

पु ण काढ याची तसेच

धोका

पं पळ वृ

पोहोचत

फुटपाथवरती

नैस गक र या उगवले असू न वृ ामु ळे अजदार यां या समा भं तीस तडे
शफारस आहे .

ी. दल प मोतीराम पवार

02

अडथळा ठरत

वृ ांची उं ची वाढलेल असू न शेजार ल इमारतीकडे व घरांकडे झु कलेल

गेलेला आहे . धोका

46

अजदार यांची आहे .

नारळ-02, आंबा-04, सदर वृ ांची मालक अजदार यांची आहे . नारळ

सदर वृ

.उ यान/3अ/का व/190/2021

0

पु ण काढ याची शफारस आहे .

पु ण काढ याची शफारस आहे .

कर याची शफारस आहे.

ी. मदन गोयल

10

हाणी हो याची श यता

असलेने मानांकानु सार 10 वृ ांची अनामत र कम भ न घेवू न

फांदया पडु न दु घ टना घडू

45

0

दशेने झु कलेले आहे . वॉल कंपाऊंडला

टे कले असू न के हाह पडु न िज वत कं वा व

सदरची वृ
44

01

.उ यान/3अ/का व/109/2021
द.18//1/2021

वीर हॉि पटल जवळ,
तापक र नगर, काळे वाडी

नमाण झा याने सदर वृ

पु नर पन कर याची

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

र

या या

दशेने झु कलेले आहे . यामु ळे फर या उखड या असू न चबसला मु ळया

अडथळा नमाण होत आहे . तर सदर वृ
आहे .

पु ण काढ याची शफारस

नणय

अ. .

अजदाराचे नाव

संदभ

झाडाचे ठकाण

तप शल

पु ण

पु नर पन बैठक तील

काढणे करणे
47

ी. चं कांत (आ णा) नखाते,
नगरसेवक पं पर
मनपा, रहाटणी

चं चवड

.उ यान/3अ/का व/74/2021
द.18//1/2021

ी द

नारळ-01, आंबा-01, सदर वृ ांची मालक मनपाची आहे. पा याची लाईन

कॉलनी, रहाटणी

टाकताना

तांबे शाळे जवळ

नारळा या

झाडां या

झु क या आहे. मा. वृ

मु ळया तोड या

असू न र

ा धकरण स मतीने पाहणी क न

घेणेकामी शफारस आहे. तसेच

याकडेला

.उ यान/3अ/का व/3493/2021

ेरणा शाळा रोड, ल मण नगर,

थेरगाव
49

ी. रावते एस डी (उ यान सहा)
ी. द ा य का शनाथ थोरात
समथ नगर हौ सोसा, नं
01 भोसर -39

50

51

ल,

एम आय डी सी,

द.18//1/2021

.उ यान/3अ/का व/88/2021

े ीय कायालय

से चु र एंका

.उ यान/3अ/का व/169/2021

डी-

कायकार अ भयंता
क

द.19//1/2021

द.21//1/2021

भोसर पु णे-

.उ यान/3अ/का व/88/2021

द.21//1/2021

26
52

ी. अ नकेत आनंत केसरकर
से नं 3 लॉट नं 61 पाट एस
बी रे सीडे सी रो हाऊस नं 9

.उ यान/3अ/का व/172/2021
द.21//1/2021

ेरणा शाळा रोड, ल मण

उं बर-01, सदर वृ ाची मालक अजदार यांची आहे . वृ

मळकती व

मनपा र

समथ नगर हौ सोसा, नं

गु लमोहर-02, उं बर-01, सदर वृ ाची मालक
गु लमोहर वृ

मंद रा या गेटम ये येत असू न व तार पु ण मं द
रावर

फुटपाथ लगत

गेलेला

तसेच

02

0

0

08

04

0

01

0

01

0

यालगत असू न मु ळया मळकतीम ये गे या आहे त. यामु ळे

धोका नमाण झा याने सदर वृ

आहे .

पु ण काढ याची शफारस आहे .

01-गु लमोहर

वृ

मनपाची आहे . 01-

वाळलेले

अस याने

पु ण

काढ याची तसेच उं बर वृ ाची उं ची कमी कर याची शफारस आहे .

मोशी नागे वर ग ल
मनपा र ता लगत
से चु र एंका

0

शफारस

नगर, थेरगाव

डी-01 भोसर मनपा

01

आंबा वृ ांचा व तार शेजार ल घराकडे

आहे .

ी. व वनाथ बबन मोरे

0

नणय

गेले या अस याने सदर वृ ा या फांदया छाटणी कर याची

48

01

ल,

एम आय डी सी,

2

पं पळ-01, बकान-01, जारवंद-02, गोलदु रांडा-04 सदर वृ

लागवड केलेल

यावर

आहे . र ता कॉ

ट करतांना अडथळा ठतर अस याने

स वरओक-02, गु लमोहर-01,

नल गर -01, सदर वृ ांची मालक

सदरची वृ

भोसर

र

थाप य वभागामाफत पु नर पन कर याची शफारस आहे .

कंपनीची आहे . वृ

पु ण वाळलेल आहे त. पडू न दु घटना घडु शकते

पु णे

तर सदर वृ

से नं 3 लॉट नं 61 पाट

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

एस बी रे सीडे सी रो हाऊस

म ये येत अस याने मानांकानु सार 2 वृ ांची अनामत र कम भ न

नं 9 इं ायणीनगर भोसर

घेवू न सदर वृ

पु ण काढ याची शफारस आहे .
गेट व

भती

पु ण काढ याची शफारस आहे .

इं ायणीनगर भोसर
53

ी. जनादन इं भान जगताप
अशोक हॉटे ल जवळ, गणेश

वलस समोर, रामकृ णा चौक,

पं पळे गु रव पु ण-61
े

.उ यान/3अ/का व/157/2021
द.19//1/2021

भाग

29 रामकृ ण

मंगल कायालया समोर ल

अशोक हॉटे ल जवळ पं पळे
गु रव

फायकस-01, सदर वृ ाची मालक मनपाची आहे . वृ ा या बु ं याला
कड लागल असू न वृ

पु ण काढ याची शफारस आहे .

नणय

अ. .

अजदाराचे नाव

संदभ

झाडाचे ठकाण

तप शल

पु ण

पु नर पन बैठक तील

काढणे करणे
54

ी.

मोद दारासाहे ब कदम

स नं 101 सयोग हॉि पटल
मागे नेह नगर, पं पर -18

.उ यान/3अ/का व/126/2021
द.19//1/2021

स नं 101 सयोग

नारळ-01, सदर वृ ाची मालक मनपाची आहे . वृ ा या झावळया व

हॉि पटल मागे नेह नगर,

फळे

पं पर मनपा र ता

01

0

03

0

01

0

02

0

27

0

01

0

र तयावर पडत आहे . येजा करणा-या नागर कांवर पडतात

दु घटणा हो याची श यता अस याने सदर वृ

पु ण काढ याची

शफारस आहे .
55

ी. आनंद तु काराम लोढे

लोढे वाडा ग हाणे व ती ताल म

.उ यान/3अ/का व/128/2021

द.19//1/2021

जवळ, भोसर गावठाण
56

ी. राजू आनंदराव काळे व इतर
रामनगर, बोपखेल

.उ यान/3अ/का व/127/2021

लोढे वाडा ग हाणे व ती

गु लमोहर-03, सदर वृ ांची मालक अजदार यांची आहे . वृ

गावठाण

हो याची श यता आहे . तर सदर वृ

रामनगर, बोपखेल

वड रे न -01, सदर वृ ाची मालक अजदार यांची आहे . वृ

ताल म जवळ, भोसर

द.19//1/2021

भं तीम ये असू न वृ ामु ळे

भं त पु ण चरल आहे . वृ

ी. मे

के असो

ीराम

पेसेस तफ एस

ी महादे व ना कवडे

.उ यान/3अ/का व/191/2021

द.21//1/2021

रहाटणी स नं 38/4/3/2

रहाटणी स नं 38/4/3/2
58

कायकार अ भयंता
थाप य वभाग इ

कायालय

सदरची वृ

सदर वृ

पडू न

पु ण काढ याची

च कु-01, सदर वृ ांची मालक अजदार यांची आहे .

मंजू र बांधकामास अडथळा ठरत आहे . तर सदरची वृ

पु ण काढ याची शफारस आहे .
.उ यान/3अ/का व/103/2021

े ीय

सु बाभु ळ-01,

चबर

याम ये चहू बाजू ने

असू न घरावरती झु कले आहे . भतीचे वातावरण आहे . वृ

अपघात हो याची श यता आहे . तर
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पडु न अपघात

पु ण काढ याची शफारस आहे .

जवळ असू न राह या घराम ये येजा करणा-या र

शफारस आहे .

घरा या

द.21//1/2021

भाग

7 च-होल पठारे

मळा मनपा र ता

कडु नम-18,
रामफळ-01,
आहे . वृ

कदं ब-01,

ससु-03,

चं च-01 एकू ण- 27

र ता

ब र-01,

काटे र

बाभु ळ-02,

सदर वृ ांची मालक मनपाची

द करणाम ये येत अस याने सदरची वृ

पु ण

काढ याची शफारस आहे .
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ी. एम डी. घाडगे/ डी ब धु माळ
व इतर राधानगर सी ए-4-बी
दघी भोसर रोड पु ण-े 3

.उ यान/3अ/का व/4021/2020
द.21/1/2021

राधानगर सी ए-4-बी दघी
भोसर रोड

पं पळ-01, सदर वृ

शेजार ल सोसायट या मालक चे असू न वृ

अजदार यां या घरा या भं तीजवळ असू न वृ ाचा व तार घरावरती व
मु ळया

भं तीम ये

झा यामु ळे सदर वृ

घु स या

अस याने

घराला

पु ण काढ याची शफारस आहे .

धोका

नमाण

नणय

अ. .

अजदाराचे नाव

संदभ

झाडाचे ठकाण

तप शल

पु ण

पु नर पन बैठक तील

काढणे करणे
60

ी. सं दप सोमनाथ दु रगु डे
र न दप नवास दे वधर हॉि पटल
शेजार

पं पर गाव

.उ यान/3अ/का व/111/2020
द.18/1/2021

र न दप नवास दे वधर

सदर वृ ांची मालक अजदार यांची आहे. जांभु ळ-01, सु बाभु ळ-01,

हॉि पटल शेजार

जांभु ळ वृ ाला

गाव

पं पर

घराजवळ अस याने धोका

पं पर औ यो गक

े

.उ यान/3अ/का व/3933/2021

ओपणपीस एस 37 एम आय डी
सी भोसर -26

द.18/1/2021

पं पर औ यो गक

े

ओपणपीस एस 37 एम
आय डी सी भोसर

अजु न-31, पे टाफाम-56,

व

चं च-03, कडु नम-09.

चं च-02,

सु बाभु ळ-04, पं पळ-02, कॅ शया-01, पं पण-01, एकू ण-158 व इतर – 25

पु ण काढणे तसेच चाफा-09, बेल-16, भावा-25, आपटा-

03, पु लवंती-11, पे टा-02, बकु ळ-04, भडी-05, कांचन-02 एकू ण-77
वृ

पु नर पन करणे, वर ल वृ ांची मालक

ते

लॉट मे सु खकता जनरल इंिज नअस

मनपाची आहे . एम आय डी

सी यांनी उ यान वभागास वृ ारोपण करणेस
आहे . सदर वृ

कर याची

लॉट दे णेत आलेले होते.

ल टर

ा. ल, यांना दलेले

पु नर पन केलेल वृ

वाळलेल अस याने

लॉट ंग करणेसाठ

माणे-158 व इतर 25 वृ

सदर वृ

77

व तार वाढलेला

नल गर -03, शसू-04, करं ज-15, आं बाभु ळ-

4, का. बाभु ळ-11, भडी-12,
एकू ण-183 वृ

183

नमाण झा याने पु ण काढ याची तसेच

अस याने व तार कमी कर याची शफारस आहे .
ी. वजय दे शमु ख

0

कड लागल असू न धोकादायक आहे . सु बाभु ळ वृ

अशोक-03, बदाम-01, कडु नम-01 सदर वृ ांचा
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02

अडथळा ठरत अस याने वर ल

पु ण काढणेकामी तसेच वर ल 77 वृ

याच ठकाणी पु नर पन

शफारस आहे. तसेच 68 वृ ांची अनामत र कम भ न

घे याची शफारस आहे.

नणय

अ. .

अजदाराचे नाव

संदभ

झाडाचे ठकाण

तप शल

पु ण

पु नर पन बैठक तील

काढणे करणे
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ी. वनीत एच पाट ल मेटा पॉव
इंिज नअर ंग

ा ल, एस लॉक

लॉट नं 231/1 जु ना नं 43

.उ यान/3अ/का व/115/2020
द.15/1/2021

एम. आय. डी सी भोसर पु ण-े
26

मेटा पॉव इंिज नअर ंग

ा

ल, एस लॉक लॉट नं

231/1 जु ना नं 43 एम.
आय. डी सी भोसर

व

चं च – 14,

सरस-01, काटे र

सु बाभु ळ-02 एकू ण-83 वृ

बाभु ळ-01, कॅ शया-01,

ससू-64,

पु ण काढणे तसेच ता हाण-09, पे -09,

83

चाफा-02, कडु नम-13, कॅ शया-01, ससू-36, जांभु ळ-19, पार जातक-01,

नारळ-04, रामफळ-04, भावा-06, मोहगणी-06, उं बर-04, का.सायर-04,
मु चकुं द-03, वड-03, मद -03, करवंद-04, कवट-05, आंबा-08, बदाम-02,
नरगु डी-03,

म नचर बदाम-02, सु शक-03, पु ावंती-04, भडी-02,

शेट तक-08, भैरडा-05, अजु न-05, बकू ळ-08, करंज-01, आवळा-07,

इडल ंब-ु 01, अडु ळसा-04, तपशी-03, भोकर-03, शेवगा-02, पळस-03,
दे वदास-06,

आपटा-05,

मोठाकमाळा-05,

नल गर -02,

कडीप ा-02,

स तपण -03, आनंत चाफा-01, चेर -01, कुं मकुं म-01, चं च-01, टबु रणी03,

चं कु-01, मो डशग-01, वेल-01,

इतर-06 एकू ण-255 वृ
व

पं पळ-01, तेटू-03,

शरस-01,

पू नर पन करणे सदर वृ ांचे वृ ारोपण मनपाने

नमा सं थेने केलेले आहे. एम आय डी सी यांनी मे मेटापो

इंिज नअर ंग

ा

ल यांना

लॉट

व

बांधकामास अडथळा ठरत आहे सदर

केला आहे . तर

लॉट

े

3117 चौ मी असू न

मानांकानु सार 39 वृ

आव यक आहे . स या

राहतात व 255 वृ

जेथे जागा उपल ध होईल

असू न 83 वृ

काढलेनंतर 134 वृ

कर यात येणार आहे . तसेच 83 वृ

सदरची वृ

लॉट म ये 472 वृ

25 से मी आतील वृ

श लक

या ठकाणी पु नर पन

पु ण काढ याची शफारस आहे . तर .

मानांकानु सार 18 वृ ांची अनामत र कम भ न घेवू न सदर वृ
काढ याची तसेच पु नर पन कर याची शफारस आहे .

सह /उ यान अ ध क

पं पर

चं चवड महानगरपा लका

पं पर 411018.

सह /वृ

अ धकार तथा मु य उ यान अ ध क

पं पर

चं चवड महानगरपा लका

पं पर 411018

पु ण

सह /पं पर

उप आयु त

चं चवड महानगरपा लका
पं पर - 411018.

255

नणय

