
 पंपर  चंचवड महानगरपा लका, पंपर 411018 

उ यान/ वृ  संवधन वभाग 

दनांक 15 /02/2021  ची तहकूब सभा द. 4/3/2021 चे प र श ठ ब 
अ. . अजदाराचे नाव संदभ झाडाचे ठकाण तप शल पुण 

काढणे 
पुनर पन 
करणे 

बैठक तील 
नणय 

1 ी. सुशील राजदेव यादव 
गट  2551 अ  यो तबानगर, 
तळवडे पुणे 

.उ यान/3अ/का व/295/2021 
द. 1/2/2021 

गट  2551 अ  
यो तबानगर, तळवडे पुणे 

कडु नम-01, सदर वृ ाची मालक  अजदार यांची आहे. वृ  पुण 
वाळलेले अस याने पडुन अपघात हो याची श यता नाकारता येत 
नाह . तर  सदर वृ  पुण काढ याची शफारस आहे. 

01 0  

2 आरो य न र क 
ग े ीय कायालय भाग . 21, 
पंपर  चंचवड महानगरपा लका. 

.उ यान/3अ/का व/110/2021 
द. 5/1/2021 

माशन भुमी काळेवाडी 
पुलाजवळ, पंपर 

गुलमोहर-02, का.बाभुळ-01, अशोक-97 सदर वृ ांची मालक  
मनपाची आहे. वृ  ह  मशान भुमी पंपर  येथे आहेत. गुलमोहर-02 
हया वृ ांना कड लागल  असुन ती पुणपणे धोकादायक अस याने 
पुण काढ यास व का.बाभुळ-01, अशोक-97, एकूण-98 हया वृ ांची 
उंची खुप माणात वाढलेल  आहे. सदर वृ  वदयुत दा हनी शेडवर 
झुकलेल  अस याने धोकादायक वृ ां या फांदया छाट यास परवानगी 
दयावी अशी शफारस आहे. 

02 0  

3 ी. संजय अंबादास आंबडेकर 
स नं 209, संभाजीनगर, गवळी 
उ यान शेजार , भोसर  पुणे-39 

.उ यान/3अ/का व/319/2021 
द. 27/1/2021 

स नं 209, संभाजीनगर, 
गवळी उ यान शेजार , 
भोसर  

नारळ-01, सदर वृ ाची मालक  अजदार यांची आहे. वृ  हे 60 ते 
70 फुट उंच वाढलेले असुन ये या जाणा-या र यायवर झुकले आहे. 
व झावळया व फळे पडुन अपघात होत आहेत. मानांकानुसार 01 
वृ ाची अनामत र कम भ न घेवतन सदर वृ  पुण काढ याची 
शफारस आहे. 

01 0  

4 ी. शैला सतीश शरळकर 
लॉट नं. 3, भा बंगला टे को 
स नयर ऑ फसस को.ऑप हौ संग 
सोसायट , पंपर , पुणे – 18. 

.उ यान/3अ/का व/202/2021 
द. 18/1/2021 

लॉट नं. 3, भा बंगला 
टे को स नयर ऑ फसस 
को. ऑप हौ संग 
सोसायट , पंपर 

नारळ-04, सदर वृ ांची मालक  अजदार यांची आहे. वृ ांची उंची व 
व तार खुप माणात वाढलेला आहे. व अजदार यां या लॉटम ये 
झुकलेला आहे. यामुळे झावळया व फळे पडुन दुघटना घडु शकते. 
तर  सदर वृ  पुण काढ याची शफारस आहे. 

04 0  

5 ी. पेडणेकर रमेश रघुनाथ 
से. 26, लॉट नं. 565, नगडी 
ा धकरण, पुणे – 44. 

.उ यान/3अ/का व/273/2021 
द. 2/1/2021 

से. 26, लॉट नं. 565, 
नगडी ा धकरण 

सांभ चाफा-01, सदर वृ ाची मालक  अजदार यांची आहे. वृ ाची उंची 
खुप माणात वाढलेल  आहे. व अजदार यां या खडक म ये व 
लॉटम ये झुकलेला आहे. वारा वादळ याम ये पड याची श यता 
आहे. वृ ा या मुळया अजदार यां या लॉटम ये गे या आहेत. तर  
सदर वृ  पुण काढ याची शफारस आहे. 

01 0  



अ. . अजदाराचे नाव संदभ झाडाचे ठकाण तप शल पुण 
काढणे 

पुनर पन 
करणे 

बैठक तील 
नणय 

6 सौ. नमला मनोज गायकवाड 
नगरसे वका/ ेय रेसीड सी, 
शवद  नवास, स ह नं. 2, पुणे 
आळंद , दघी, पुणे – 15. 

.उ यान/3अ/का व/277/2021 
द. 20/1/2021 

ेय रेसीड सी, शवद  
नवास, स ह नं. 2, पुणे 
आळंद , दघी 

कदंब-01, सदर वृ ाची मालक  अजदार यांची आहे. वृ  हे पुणपणे 
वाळलेले अस याने कधीह  पडुन अपघात हो याची श यता नाकारता 
येत नाह . तर  सदर वृ  पुण काढ याची शफारस आहे.  

01 0  

7 ी. सुयकांत भा कर बापट 
स ह नं. 271/27, मंदार बंगला. 
1, ीधरनगर, चंचवड,     पुणे 
– 33. 

.उ यान/3अ/का व/247/2021 
द. 27/1/2021 

स ह नं. 271/27, मंदार 
बंगला. 1, ीधरनगर 

नारळ-01, सदर वृ ाची मालक  अजदार यांची आहे. वृ ाची पुण वाढ 
झालेल  आहे. वृ ाची मुळे ज मनीपासुन वर आलेल  दसत असुन 
यास कडदेखील लागलेल  आहे. तर  भ व याम ये वृ  पडुन अपघात 
हो याची श यता आहे. तर  सदर वृ  पुण काढ याची शफारस आहे. 

01 0  

8 ी. वसंत गणेश पटके 
सहजीवन को. ऑ. हौ. सोसा. जी 
लॉक, भोला हॉटेल समोर, आर. 
एम. 4, शाहु नगर, चंचवड, पुणे – 
19. 

.उ यान/3अ/का व/183/2021 
द. 18/1/2021 

सहजीवन को. ऑ. हौ. 
सोसा. जी लॉक, भोला 
हॉटेल समोर, आर. एम. 
4, शाहु नगर, चंचवड 

नारळ-01, सदर वृ ाची मालक  अजदार यांची आहे. वृ ाची उंची खुप 
माणात वाढलेल  आहे. सदर वृ  हे समा भंतीवर गेलेले असुन 
समा भंतीस धोका नमाण झालेला आहे. फळे व पाने शेजार ल व 
अजदार यां या लॉटम ये पडत असतात. तर  भ व याम ये धोका 
संभावत आहे. तर  मानांकानुसार 02 वृ ांची अनामत र कम भ न 
घेवून सदर वृ  पुण काढ याची शफारस आहे. 

01 0  

9 ी. जयंत बाबुराव पंगळे 
स. नं. 25(P), चौधेपाट ल लॅन 
समोर, DP रोड पंपळे नलख, 
पुणे – 27. 

.उ यान/3अ/का व/135/2021 
द. 13/1/2021 

स. नं. 25(P), चौधेपाट ल 
लॅन समोर, DP रोड 
पंपळे नलख 

कडू नम-06, सदर वृ ांची मालक  म.न.पा.ची आहे. म.न.पा मंजूर 
नकाशा नुसार पे ोल पंपा या येणे – जाणे या मागात वृ  ह  अडथळा 
ठरत आहे. तर  सदरची वृ  पुण काढणेकामी मा. वृ ा धकरण 
स मतीने पाहणी क न नणय घेणेकामी शफारस आहे. 

06 0  

10 ी. वनायक पांडुरंग पाट ल 
स. नं. 03, लॉट नं. 297/3, 
समथनगर, दघी, पुणे – 35. 

.उ यान/3अ/का व/245/2021 
द. 1/2/2021 

स. नं. 03, लॉट नं. 
297/3, समथनगर, दघी 

नारळ-01, सदर वृ ाची मालक  अजदार यांची आहे. वृ  हे शेजार ल 
लॉटकडे झुकले आहे. वृ ाची फळे व झावळया शेजार ल लॉट या 
टेरेसवर पडतात, व यामुळे वादावाद होत आहे. तर  मानांकानुसार 1 
वृ ाची अनामत र कम भ न घेवून सदर वृ  पुण काढ याची 
शफारस आहे. 

01 0  

11 ीम. सुनंदा सुयकांत काटकर 
सुधेदुनगर, जुना जकात 
ना याजवळ, वा हेकरवाडी रोड, 
चंचवड, पुणे – 33. 

.उ यान/3अ/का व/1912/202
0 
द. 26/6/2020 

सुधेदुनगर, जुना जकात 
ना याजवळ, वा हेकरवाडी 
रोड, चंचवड 

नारळ-02, सदर वृ ांची मालक  अजदार यांची आहे. वृ ांची उंची खुप 
माणात वाढलेल  आहे. वृ ांना कडदेखील लागलेल  आहे. व वृ  ह  

रोडवर झुकल  आहेत. वृ ां या झावळया व फळे गाडयांवर पडुन गाडयांचे 
नुकसान होत आहे. तर  सदरची वृ  पुण काढ याची शफारस आहे. 

02 0  



अ. . अजदाराचे नाव संदभ झाडाचे ठकाण तप शल पुण 
काढणे 

पुनर पन 
करणे 

बैठक तील 
नणय 

12 ी. शंकरअ पा अवटरोर  
शवसंगम नवास, दघी रोड, 
भोसर , पुणे – 39. 

.उ यान/3अ/का व/204/2021 
द. 22/1/2021 

शवसंगम नवास, दघी 
रोड, भोसर  

नारळ-02, सदर वृ ांची मालक  अजदार यांची आहे. वृ  ह  ये या - 
जा या या रोडवर झुकल  आहेत. वृ ां या झावळया व फळे येणा-या – 
जाणा-या नाग रकां या अंगावर पडुन अपघात होत आहे. तर  सदर 
वृ  पुण काढ याची शफारस आहे. 

02 0  

13 कायकार  अ भयंता 
थाप य बीआरट एस वभाग 
पंपर  चंचवड महानगरपा लका, 
पंपर , पुणे-18. 

.उ यान/3अ/का व/25/2021 
द. 10/12/2020 

धमराज चौक ड हायडर 
रावेत 

बॉटलपाल-01, बदाम-01, कांचन-01, सदर वृ ांची मालक  मनपाची 
आहे. वृ  ह  ड हायडर कमी कर या या कामात अडथळा ठरत 
आहेत. ड हाडर ं द  कमी करताना वृ  ह  मेन रोडवर येत 
अस याने, सदर वृ  पुण काढ याची शफारस आहे. 

03 0  

14 ी. शरद आर. सैनी 
2/6 च कुट बालाजी हौ. सोसा, 
से. नं. 26, ा धकरण नगडी, 
पुणे – 44.  

.उ यान/3अ/का व/219/2021 
द. 19/1/2021 

2/6 च कुट बालाजी हौ. 
सोसा, से. नं. 26, 
ा धकरण नगडी 

आंबा-01, सदर वृ ाची मालक  अजदार यांची आहे. वृ  ह  पुणपणे 
झुकलेले असुन वारा वादळ याम ये पड याची श यता आहे. तर  
मानांकानुसार 2 वृ ांची अनामत र कम भ न घेवून सदरची वृ  पुण 
काढ याची शफारस आहे. 
 

01 0  

15 ी. डी. एच. आ ार 
सी. 3/ बी, सँडवीक कॉलनी, दघी 
रोड, भोसर , पुणे – 39. 

.उ यान/3अ/का व/86/2021 
द. 6/1/2021 

सी. 3/ बी, सँडवीक 
कॉलनी, दघी रोड, भोसर  

चंच-01, सदर वृ ाची मालक  अजदार यांची आहे. वृ  हे मुळापासुन 
10 फुटावर आपोआप तुटले असुन ते शेजार ल लॉट या भंतीवर 
पडले आहे. वारा वादळ याम ये कधीह  खाल  पडुन अपघात होऊ 
शकतो. तर  सदर वृ  पुण काढ याची शफारस आहे. 

01 0  

16 ी. गु मुख सुखवानी व ईतर  
दारा – सुखवानी चावला डे हलपस 
सुखवानी हाऊस, 208/2अ, पंपर , 
पुणे – 18. 

.उ यान/3अ/का व/63/2021 
द. 14/12/2021 

स. नं. 113/1/2, 
113/2/1 व 113/2/2 
मौजे वाकड 

कडू नम-01, जांभुळ-01, सदर वृ ांची मालक  मनपाची आहे. म.न.पा 
मंजूर नकाशा बांधकामास अडथळा ठरत आहे. तर  मानांकानुसार 
अनामत र कम भ न घेवून सदरची वृ  पुण काढ याची शफारस 
आहे. 

02 0  

17 उप अ भयंता ई े ीय कायालय, 
थाप य वभाग, पंपर  चंचवड 

महानगरपा लका, भोसर , पुणे – 
39. 

.उ यान/3अ/का व/317/2021 
द. 3/12/2021 

भाग . 7 भोसर  स 
नं.1 मधील आर ण . 
430 ( ाथ मक शाळा) 

फायकस-26, नारळ-03, बोर-01, शे -01, का. बाभुळ-01, वड-03, 
पंपळ-02, व. चंच-03, सदर वृ ांची मालक  मनपाची आहे. वृ  ह  
म.न.पा नवीन शाळा इमारती बांधकामास अडथळा ठरत आहे. तर  सदर 
फायकस-26, नारळ-03, एकूण-29 वृ  ह  याच ठकाणी वॉलकंपाऊड 
जवळ पुनर पण करणे तसेच इतर बोर-01, शे -01, का. बाभुळ-01, 
वड-03, प ंपळ-02, व. चंच-03, एकूण-11 वृ  पुण काढ याची शफारस 
आहे. 

11 29  



अ. . अजदाराचे नाव संदभ झाडाचे ठकाण तप शल पुण 
काढणे 

पुनर पन 
करणे 

बैठक तील 
नणय 

18 ी. राजेश डेहनकर 
लॉट न ं7 टे को स नअर 
ऑ फस पंपर -18 

.उ यान/3अ/का व/388/2021 
द. 3/12/2021 

लॉट न ं7 टे को 
स नअर ऑ फस पंपर 

चाफा-01, कडु नम-01, सदर वृ ांची मालक  अजदार यांची आहे. 
सदरची वृ  बांधकामास अडथळा ठरत आहे. तर  सदरची वृ  पुण 
काढ याची शफारस आहे. 

02 0  

19 ी. ीधरन न बयार 
शवशंकर कॉलनी, ग ल  नं 4 घर 
नं ए34 स न1ं9 च पाणीवसाहत, 
भोसर -39 

.उ यान/3अ/का व/317/2021 
द. 3/12/2021 

शवशंकर कॉलनी, ग ल  
नं 4 घर न ंए34 स नं19 
च पाणीवसाहत, भोसर  

नारळ-01, सदर वृ ाची मालक  अजदार यांची आहे. वृ ाची उंची 
वाढलेल  असून पावसामुळे वजेचा वाह गे यामुळे व ाचा शडा पुण 
वाळलेला आहे. झावळया ब डींगवर पडुन दुघटना घडू शकते तर  
सदर वृ  पुण काढ याची शफारस आहे. 

01 0  

20 ी. सोहनलाल चौधर  
मोशी आळंद  रोड, गट नं 174, 
डुडुळगाव 

.उ यान/3अ/का व/320/2021 
द. 1/2/2021 

मोशी आळंद  रोड, गट नं 
174, डुडुळगाव मनपा 
र ता 

कॅ शया-01, सदर वृ ाची मालक  मनपाची आहे. वृ  चबर जाणा-या 
र याम ये येत अस याने वृ ाला वाळवी लागल  अस याने  वृ  
पुण काढ याची शफारस आहे. 

01 0  

21 ी. भरत कुमार बा व कऱ, 
कायकार  अ भयंता पुणे 
महानगर वकास देश वकास 
ा धकरण आकुड  रे वे टेशन 

जवळ, पुणे-44 

.उ यान/3अ/का व/365/2021 
द. 2/2/2021 

स नं 24 मौ. ताथवडे, 
मुळशी 

कडु नम-04, साधी चंच-03, आंबा-01 एकूण-08, सदर वृ ांची मालक  
यशदा सं थेची आहे. अजानुसार वृ  पुण मे ो लाईन-3 हंजवडी-
शवाजीनगर या मह वपुण नागर  वाहतूक क पा या कामात बाधीत 
होत अस याने सदरची वृ  पुण काढ याची शफारस आहे.  

08 0  

22 कायकार  अ भयंता 
ड े ीय कायालय, पंपर-18 

.उ यान/3अ/का व/256/2021 
द. 25/1/2021 

भाग  26 कावेर  चौक 
सबवे ते पंक सट  कॉनर 
पयत डी पी र ता 

आंबा-01, पंपळ-01, शेवगा-01, सदर वृ ांची मालक  मनपाची आहे. 
कावेर  चौक, सबवे ते पंक सट  कॉनर पयत डी पी र ता समट 
कॉ ट करणेचे कामकाज थाप य वभागामाफत चालू आहे. 
कामकाजाम ये सदरची वृ  अडथळा ठरत आहे. तर  सदरची वृ  पुण 
काढ याची शफारस आहे. 

03 0  

23 सौ. रेखाताई राजेश दशले 
स नं 41 माळवाडी, पुनावळे, 
मुळशी पुणे- 

.उ यान/3अ/का व/291/2021 
द. 3/2/2021 

भाग  25, 
गायकवाडनगर, पुनावळे 

कडु नम-02, सदर वृ ांची मालक  मनपाची आहे. वृ  र या या 
मधोमध असलेने रहदार स अडथळा ठरत आहे. अपघात हो याची 
श यता वाटत असलेने सदरची वृ  पुण काढ याची शफारस आहे. 

02 0  

24 सौ. रेखाताई राजेश दशले 
स नं 41 माळवाडी, पुनावळे, 
मुळशी पुणे- 

.उ यान/3अ/का व/292/2021 
द. 1/2/2021 

भाग . 25 मधील 
पुनावळे, गगण गर  
इमारत समोर 

उंबर-01, सदर वृ ाची मालक  मनपाची आहे. वृ ापासुन धोका आहे अशी 
अजदाराची शफारस आहे. परंतु सदयि थतीत वृ ापासुन कोण याह  कारचा 
धोका दसुन येत नाह . तर  सदर वृ  पुण काढणेबाबत मा. वृ ा धकरण सभा 
यांनी सम  पहाणी क न नणय यावा अशी शफारस आहे. 

 

01 0  



अ. . अजदाराचे नाव संदभ झाडाचे ठकाण तप शल पुण 
काढणे 

पुनर पन 
करणे 

बैठक तील 
नणय 

25 ी. संपत भमाजी वाघमारे 
यु द नगर, अनुसया कॉलनी, 

वाकड, पुणे – 57. 

.उ यान/3अ/का व/289/2021 
द. 28/1/2021 

अनुसया कॉलनी, द मंद र 
रोड, वाकड 

नारळ-01, सदर वृ ाची मालक  अजदार यांची आहे. वृ ाचे फळे 
अचानक खाल  पडतात. यामुळे  अपघात हो याची श यता आहे.  
तर  सदर वृ  पुण काढ याची शफारस आहे. 
 

01 0  

26 ी. नतीन रमेश धवर 
साई शव पाक, रो हाऊस – सी/2, 
सव नं. 312/4, पंपर  वाघेरे, पुणे 
– 17. 

.उ यान/3अ/का व/227/2021 
द. 25/1/2021 

साई शव पाक, रो हाऊस 
– सी/2, सव नं. 312/4, 
पंपर  वाघेरे 

नारळ-01, सदर वृ ाची मालक  अजदार यांची आहे. वृ  हे 
समा भंतीम ये आहे. समा भंत पडल देखील आहे. सदर वृ  हे 
समा भंत दु त करणे बांधकामास अडथळा ठरत आहे. व वृ ा या 
फांदया शेजार ल सोसायट म ये पडत आहे. तर  मानांकानुसार 1 
वृ ाची अनामत र कम घेऊन सदर वृ  पुण काढ याची शफारस 
आहे. 

01 0  

27 ी. काश सोनी 
मा ती सुझुक  वंडस कास ा. ल, 
डांगे चौक, थेरगाव, पुणे. 

.उ यान/3अ/का व/58/2021 
द. 18/12/2020 

मा ती सुझुक  वंडस कास 
ा. ल, डांगे चौक, 

थेरगाव 

स हर ओक-03, नारळ-01, सदर वृ ांची मालक  अजदार यांची 
आहे. स हर ओक ह  वृ  पुणपणे वाळलेल  असुन ती के हाह  
खाल  पडु शकतात व नारळ वृ  हे पुणपणे ज मनीवर झुकले आहे व 
धोकादायक झाल  आहेत. तर  सदर वृ  पुण काढ याची शफारस 
आहे. 

04 0  

28 सौ. आशा तानाजी धायगु डे- शडगे 
(नगरसेवक) 
कासारवाडी, पुणे. 

.उ यान/3अ/का व/402/2021 
द. 11/2/2021 

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर 
जल तरण तलाव, 
कासारवाडी 

सुबाभुळ-05, काटेर -02, सदर वृ ांची मालक  मनपाची आहे. केट 
मैदान तयार केले आहे. केट खेळताना वृ ांमुळे अडचण नमाण 
होत आहे. यामुळे सदर वृ  ह  पुण काढ यासाठ  मा. नगरसेवक 
यांची शफारस आहे. तर  सदर वृ  पुण काढणेकामी मा. वृ  
ा धकरण स मती सद य यांनी पाहणी क न नणय यावा अशी 
शफारस आहे. 

07 0  

29 ी. पोपट जग नाथ माने 
एचआयजी -09/104 
संततुकारामनगर, पंपर , पुणे –18. 

.उ यान/3अ/का व/403/2021 
द. 11/2/2021 

एचआयजी -09/104 
संततुकारामनगर, पंपर 

नारळ-01, सदर वृ ाची मालक  अजदार यांची आहे. वृ ाची उंची खुप 
माणात वाढलेल  आहे. फळे अचानक खाल  पडतात. व शेजार ल 
मळकतीचे दशेने वृ  हे झुकले आहे. तर  सदर वृ  पुण काढ याची 
शफारस आहे. 
 
 

01 0  



अ. . अजदाराचे नाव संदभ झाडाचे ठकाण तप शल पुण 
काढणे 

पुनर पन 
करणे 

बैठक तील 
नणय 

30 कायकार  अ भयंता 
ग े ीय कायालय थाप य 
वभाग, पंपर  चंचवड 
महानगरपा लका, थेरगाव, पुणे -
33. 

.उ यान/3अ/का व/405/2021 
द. 11/2/2021 

बापुजी बुवा नगर, 
पा याची  टाक चा रोड, 
थेरगाव 

रेन -01, तपसी-02, गुलमोहर-01, कडु नम-01, जांभुळ-01, पंपळ-
01, वड-01, सदर वृ ांची मालक  मनपाची आहे. वृ  ह  र ता 
कामकाज पाईपलाईन कामात अडथळा ठरत आहेत. तर  रेन -01, 
तपसी-02, गुलमोहर-01, कडु नम-01, जांभुळ-01, एकूण-06 वृ  ह  
पुनर पण कर यास व इतर पंपळ-01, वड-01, एकूण-02 वृ  ह   
पुण काढ यास शफारस आहे. 

02 06  

31 कायकार  अ भयंता 
ग े ीय कायालय थाप य 
वभाग, पंपर  चंचवड 
महानगरपा लका, थेरगाव, पुणे -
33. 

.उ यान/3अ/का व/404/2021 
द. 11/2/2021 

मथुरा कॉलनी, ी द  
कॉलनी रहाटणी 

आंबा-02, अशोक-03, सदर वृ ांची मालक  मनपाची आहे. वृ  ह  
र यालगत आहेत. र याचे कामकाज करताना सदरची वृ  ह  
अडथळा ठरत आहे. तर  सदर वृ  पुण काढ याची शफारस आहे. 

05 0  

32 कायकार  अ भयंता 
ग े ीय कायालय थाप य 
वभाग, पंपर  चंचवड 
महानगरपा लका, थेरगाव, पुणे -
33. 

.उ यान/3अ/का व/406/2021 
द. 11/2/2021 

अशोक सोसायट  रोड, 
थेरगाव 

उंबर-01, सदर वृ ाची मालक  मनपाची आहे. वृ  ह  र यालगत 
आहेत. र याचे कामकाज करताना वृ  हे अडथळा ठरत आहे. तर  
सदर वृ  हे पुनर पण कर यास शफारस आहे. 

0 01  

33 उदयान सहा यक 
ग भाग , पंपर  चंचवड 
महानगरपा लका. 

.उ यान/3अ/का व/407/2021 
द. 11/2/2021 

वाड . 24, डांगे चौक, 
मा ती सुझुक  मागे,  
गु हे अ वेपण यु नट-4 
रोड, थेरगाव 

सुबाभुळ-02, सदर वृ ांची मालक  मनपाची आहे. वृ  ह  र या या 
कडेला असुन र यावरती झुकल  आहेत. वादळ वा-याने वृ  पडुन 
दुघटना घडु शकते. तर  सदर वृ  ह  पुण काढ याची शफारस आहे. 

02 0  

34 ादे शक कृ ष व तार यव थापन 
श ण सं था(रामेती), पुणे 
ादे शक कृषी श  च-होल  

वडमुखवाडी  

.उ यान/3अ/का व/304/2021 
द. 4/2/2021 

ादे शक कृषी श  च-
होल  वडमुखवाडी 

का. बाभुळ-332, सुबाभुळ-81 एकूण-413 सदर वृ ांची मालक  
अजदार यांची आहे. सदरची वृ  मोकळया जागेम ये वाढलेल  आहे. 
सदर वृ  काढुन या ठकाणी फळ झाडे, दघ आयु याची व वध 
झाडे लागवड तसेच भाजीपाला अशा कारची लागवड करावयाची 
अस याने सदर ठकाणी असलेल  वृ  पुण काढ याची शफारस आहे. 
 
 

413 0  



अ. . अजदाराचे नाव संदभ झाडाचे ठकाण तप शल पुण 
काढणे 

पुनर पन 
करणे 

बैठक तील 
नणय 

35 ी. वाघचौरे ट . के. 
(मु य यापक) 
ी वाघे वर वदयालय, स. नं. 

415/1 (पै), च-होल  बु, पुणे- 05. 

.उ यान/3अ/का व/393/2021 
द. 10/2/2021 

ी वाघे वर वदयालय, 
स. नं. 415/1 (पै), च-
होल  बु 

नलगीर -02, सदर वृ ांची मालक  अजदार यांची आहे. सदर वृ  
शाळे या गेटला लागुन आहेत. शाळेला नवीन गेट बस व याचे काम 
चालु अस याने सदर वृ  ह  अडथळा ठरत आहेत. तर  सदर वृ  ह  
पुण काढ याची शफारस आहे. 

02 0  

36 ी. राज  माल ू
यु मालू ा सपोट से. नं. 28, 
लॉट नं. 58, ा सपोट नगर, 
नगडी, पुणे – 44. 

.उ यान/3अ/का व/379/2021 
द. 12/2/2021 

यु मालू ा सपोट से. नं. 
28, लॉट नं. 58, 
ा सपोट नगर, नगडी 

सुबाभुळ-01, सदर वृ ाची मालक  अजदार यांची आहे. वृ ामुळे 
समा भंत पडलेल  आहे. वृ  वादळ वा-यामुळे वृ  पड याची श यता 
आहे. तर  सदर वृ  पुण काढ याची शफारस आहे. 

01 0  
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