
  
 

 

पप िंपरी चचिंचवड महानगरपालिका, पपिंपरी 411018 

उद्यान/ वकृ्ष सिंवर्धन पवभाग 

 दिनािंक  13/09/2021 रोजीच्या बैठकीतीि कायोत्तर मान्यता प्रकरण पररलिष्ठ अ 
अ.
क्र. 

अजधिाराचे नाव सिंिभध झाडाचे दठकाण तपलिि पणुध 
काढणे 

पनुरोप
न करणे 

बठैकीतीि 
ननणधय़ 

1 उप अलभयिंता 
स्थापत्य उद्यान, पप िंपरी 
चचिंचवड महानगरपालिका 

उद्यान/3अ/कापव/2258/2021  
दि. 3/9/2021 

प्रभाग क्र 27 
रहाटणी येथीि 
छत्रपती सिंभाजी 
उद्यान 

बॉटि पाम-01, सिर वकृ्षाची मािकी मनपाची आहे. वकृ्ष प्रभाग क्र 26 
रहाटणी येथीि छत्रपती सिंभाजी उद्यानात स्थापत्य उद्यान  
पवभागामार्ध त ििुसु्तीचे काम चाि ूअसनू प्रवेि द्वारचे कामास वकृ्ष 
अडथळा ठरत आहे. तरी सिर वकृ्ष पनुरोपन करण्यासाठी कायोत्तर 
मान्यता लमळणेकामी लिर्ारस आहे. 

0 01  

2 श्री. आनिंिा िक्ष्मण रानवड े
वाकडकर वस्ती, वाकड पणेु 

(मा. स्थाननक नगरसेवक यािंचे 
लिर्ारलिनसुार) 

उद्यान/3अ/कापव/2003/2021  
दि. 2/8/2021 

वाकडकर वस्ती, 
वाकड 

बोर-01, कडुननम-01, सिर वकृ्षािंची मािकी अजधिार यािंची आहे. 
वकृ्षािंच्या र्ािंिया िजेारीि लमळकतीच्या दििनेे व जलमनीच्या दििनेे 
झुकिेल्या आहे. तरी सिर वकृ्ष पणुध काढणेकामी कायोत्तर मान्यता 
लमळणेकामी लिर्ारस आहे. 

02 0  
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 पप िंपरी चचिंचवड महानगरपालिका, पप िंपरी 411018  

उद्यान/ वकृ्ष सिंवर्धन पवभाग 

पररलिष्ठ   “ब” (दिनािंक 13 /09/2021)  

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

पुनरोपन 
करणे 

बैठकीतीि 
ननणधय 

1 श्री. हरेि रेवाचिंि सखयानी 
आर एच निं पी2 िुभश्री वुडस 
रो हाऊससोसायटी, पप िंपळे 
सौिागर 

उद्यान/3अ/कापव/2020/2021  
दि. 3/8/2021 

आर एच निं पी2 
िुभश्री वुडस रो 
हाऊससोसायटी, पप िंपळे 
सौिागर 

बॉटिपाम-03, सिर वकृ्षािंची मािकी अजधिार यािंची आहे. वकृ्षािंच्या मुळया 
मुळे व खोडा मुळे लसमा लभिंतीचे व र्रशयािंचे नकुसान झािे होते िरुुस्ती 
काम केिे . वकृ्षामुळे पाने पडत असल्याने िेजारीि श्रीम. इिंगोिे सतत 
तक्रार करीत असतात. वाि पववाि होत आहे. तरी सिरची वकृ्ष पुणध 
काढण्याची लिर्ारस आहे. 

03 0  

2 श्री. गणेि भुमकर व इतर 1 
तरे् मे गायकवाड, श्री 
चोरडीया तरे् श्री. पविाि 
बार्ना स निं 83/1ए,83/1बी 
व 84/3अ मौ वाकड पुणे 

उद्यान/3अ/कापव/2041/2021 
दि. 11/8/2021 

स निं 83/1अ,83/1ब, 
84/3अ भुमकरनगर, 
ननसगध प्िाझा समोर, 
दहिंजवडीरोड वाकड पुणे 

सुबाभुळ-04, ननिचगरी-01, कडुननम-02, काटेसावर-01, अजुधन-01, 
िेवगा-01 एकूण-10 सिर वकृ्षािंची मािकी अजधिार यािंची आहे. बािंर्काम 
मिंजूर नकािानुसार सिरची वकृ्ष बािंर्कामास अडथळा ठरत आहे. तरी 
मानािंकानुसार 10 वकृ्षािंची अनामत रक्कम भरुन घेवनू सिरची वकृ्ष पुणध 
काढण्याची लिर्ारस आहे. 

10 0  

3 कायधकारी अलभयिंता 
ड क्षेत्रीय कायाधिय, स्थापत्य 
पप िं  चचिं मनपा 

उद्यान/3अ/कापव/2071/2021   
दि. 11/8/2021 

प्रभाग क्र 25 किाटे 
पाकध , चौर्री पाकध  
वाकड अिंतगध रस्ता 

लससू-01, आवळा-01, गुिमोहर-08, पेल्टार्ोरम-01, सप्तपणी-09, 
रेनट्री-01, ऍस्स्ट्रोिीयन बाभुळ-01, कडुननम-01, स्पॅथोडीया-02, कॅलिया-
01, लििंबारा-02, खाया-01, दटकोमा-03, भेंडी-02, तबोबबया-05, नारळ-
01, सुबाभुळ-01 एकूण-41 सिर वकृ्षािंची मािकी मनपाची आहे. 
पववेकानिंि चौक ते ओमेगा चौक किाटे पाकध  मर्ीि 12 मी डी पी व 8 
मी रस्ता रुिं िीचे कॉक्रीटीकरण करण्याचे कामामध्ये व सायकि टॅ्रक 
तसेच ड्रनेेज िाईनच्या कामास अडथळा ठरत आहे. तरी सुबाभुळ-01 
वकृ्ष पुणध काढण्याची तसेच उवधरीत 40 वकृ्ष पुनरोपन करण्याची लिर्ारस 
आहे. 

1 40  

4 श्री. मनोज अिंकुि  ननरगुड े
स निं 18/1 िेवकर पाकध , 
पपिंपळे गुरव पुणे-61 

उद्यान/3अ/कापव/2115/2021   
दि. 13/8/2021 

स निं  18/1 िेवकर 
पाक, पपिंपळे गुरव 

पेल्ट्रार्ोरम-01, सिर वकृ्षाची मािकी अजधिार यािंची आहे. वकृ्षाच्या मुळे 
घराच्या लभिंतीखािी गेल्याने लभिंतीस र्ोका ननमाधण झािेिा आहे. 
नागरीकािंनी वकृ्ष काढणेस पवरोर् ििधपविा आहे. तरी सिर वकृ्ष पुणध 
काढणेकामी मा. वकृ्ष प्राचर्करण सलमतीने पाहणी करुन ननणधय घेणेकामी 
लिर्ारस आहे. 

01 0  



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

पुनरोपन 
करणे 

बैठकीतीि 
ननणधय 

5 चेअरमन, सेंचुरीइिंका लि 
एम आय डी सी, भोसरी 
पुणे-26 

उद्यान/3अ/कापव/2019/2021   
दि. 3/8/2021 

सेंचुरीइिंका लि 
एम आय डी सी, 
भोसरी 

उिंबर-01, सिर वकृ्षाची मािकी किं पनीची आहे. कॉ निं 2 येथे अिंडरग्राउिं ड 
टँक बािंर्ण्याचे काम चािू असून वकृ्ष कामात अडथळा ठरत आहे. सिर 
दठकाणी 19 वकृ्ष असून 1 वकृ्ष काढिेनिंतर 20 वकृ्षाची िागवड करण्यात 
येणार आहे. 

01 0  

6 श्री. पवशवास मार्वराव 
सोमविंिी, माणणक कॉिनी, 
चचिंचवड 

उद्यान/3अ/कापव/1764/2021   
दि. 9/7/2021 

माणणक कॉिनी, वॉि 
किं पाऊिं  कडिे चचिंचवड 

नारळ-01, सिर वकृ्षाची मािकी अजधिार यािंची आहे. सिर वकृ्षाची उिंची 
वाढिी असून वकृ्ष वॉि किं पाऊिं ड िगत असून र्ळे व झावळया िजेारीि 
पत्र्याच्या घरावर पडून पत्र े रु्टत आहे. वाि पववाि होत आहेत. तरी 
सिर वकृ्ष पुणध काढण्याची लिर्ारस आहे. 

01 0  

7 सेके्रटरी 
सुयधककरण पे्रमिोक पाकध  को 
ऑप हौ सोसायटी, चचिंचवड 
पुणे-33 

उद्यान/3अ/कापव/2301/2021   
दि. 6/9/2021 

सुयधककरण पे्रमिोक 
पाकध  को ऑप हौ 
सोसायटी, चचिंचवड 

आिंबा-01, सिर वकृ्षािंची मािकी सोसायटीची आहे. सिर वकृ्ष पणुध 
वाळिेिे आहे. तरी मानािंकानुसार 01 वकृ्षािंची अनामत रक्कम भरुन 
घेवनू सिर वकृ्ष पुणध काढण्याची लिर्ारस आहे. 

01 0  

8 श्रीम. उज्विा राजू जठार 
 बबजिीनगर, चचिंचवड पुणे 

उद्यान/3अ/कापव/2126/2021   
दि. 13/8/2021 

स निं 59/2 अ 
बबजिीनगर, चचिंचवड 

जािंभुळ-01, सिर वकृ्षाची मािकी अजधिार यािंची आहे. वकृ्षाच्या खोडािा 
वाळवी िागिी असून वकृ्ष अजधिार यािंच्या घरािा िागूस असल्याने 
लभिंतीिा चचरा पडल्या असून र्ोका ननमाधण झािा आहे. तरी 
मानािंकानुसार 03 वकृ्षािंची अनामत रक्कम भरुन घेवून सिर वकृ्ष पुणध 
काढण्याची लिर्ारस आहे. 

01 0  

9 श्रीम. ऐशवयाध चचिेकर 
इिेक्ट्रो रॅ्ब, 54/3 डड-2 
ब्िॉक, ऑर् एक्साईट बॅटरी, 
एम आय डी सी चचिंचवड 

उद्यान/3अ/कापव/1838/2021   
दि. 16/7/2021 

इिेक्ट्रो रॅ्ब, 54/3 डड-
2 ब्िॉक, ऑर् 
एक्साईट बॅटरी, एम 
आय डी सी चचिंचवड 

सुरु-04, सिर वकृ्षािंची मािकी अजधिार यािंची वकृ्षािंचा पवस्तार व उिंची 
वाढिेिी आहे. वकृ्ष किं पनीच्या िेडवर व िेजारीि किं पनीच्या िेडवर 
झुकिेिी असून वािळी वा-याने र्ािंिया मोडुन िेडचे नुकसान होऊन 
अपघात होण्याची िक्यता आहे. तरी सिर वकृ्षािंचा र्ोकािाय पवस्तारव 
उिंची कमी करण्याची परवानगी आहे. 

04 
उिंची व 
पवस्तार 
कमी 
करणे  

0  

10 श्री. उिय गुरुनाथ चचिंचोरे 
से निं 25 प्िॉट निं 5, 
लिव अलिष अपाटधमेंट, 
अप्पघुर कॉनधर प्राचर्करण-44 

उद्यान/3अ/कापव/1992/2021   
दि. 2/8/2021 

से निं 25 प्िॉट निं 5, 
लिव अलिष अपाटधमेंट, 
अप्पघुर कॉनधर 
प्राचर्करण 

बॉटिपाम-02, नारळ-02, सिर वकृ्षािंची मािकी अजधिार यािंची आहे. 
सिर वकृ्षािंच्या झावळया व र्ळे पडुन अपघात होण्याची िक्यता आहे. 
तरी मा. वकृ्षप्राचर्करण सलमतीने पाहणी करुन मानािंकानसुार 03 वकृ्षािंची 
अनामत रक्कम भरुन घेवून सिरची वकृ्ष पुणध काढण्याची लिर्ारस आहे. 
 
 

04 0  



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

पुनरोपन 
करणे 

बैठकीतीि 
ननणधय 

11 श्री. दििीप तुकाराम भोसिे 
यिविंतनगर प्िॉट निं 22, 
पपिंपरी पुणे-18 

उद्यान/3अ/कापव/2081/2021   
दि. 11/8/2021 

यिविंतनगर प्िॉट निं 
22, पपिंपरी 

नारळ-01, सिर वकृ्षाची मािकी अजधिार यािंची आहे. वकृ्षाची उिंची जािा 
वाढिेिी आहे. िेजारी र्ळे व झावळया पडुन िघुधटना घडु िकते. तरी 
मानािंकानुसार 2 वकृ्षािंची अनामत रक्कम भरुन घेवनू सिर वकृ्ष पुणध 
काढण्याची लिर्ारस आहे. 

01 0  

12 श्री. नथु पपराजी लििंिे 
स निं 690 गव्हाणेवस्ती 
भोसरी पुणे 

उद्यान/3अ/कापव/2248/2021   
दि. 30/8/2021 

स निं 690 
गव्हाणेवस्ती भोसरी 

पप िंपळ-01, सिर वकृ्ष अजधिार यािंच्या हॉटेिच्या लभिंतीमध्ये नैसचगधक 
ररत्या उगविेिे असून  लभिंतीिा चचरा गेिेल्या आहेत. वकृ्षाची उिंची 
जास्त झािी असल्याने वकृ्ष पडुन िघुधटना घडु िकते. तरी सिर वकृ्ष 
र्ोकािायक असल्याने पुणध काढण्याची लिर्ारस आहे.  

01 0  

13 श्री. सुननि तळुिीराम लििंिे 
स निं 124, िक्ष्मीनारायण 
कॉ निं 7 वडमुखवाडी च-होिी 

उद्यान/3अ/कापव/2203/2021   
दि. 23/8/2021 

स निं 124, 
िक्ष्मीनारायण कॉ निं 
7 वडमुखवाडी च-होिी 

नारळ-01, सिर वकृ्ष मनपाच्या अिंतगधत रस्त्यािगत व  श्री. लििंिे 
यािंच्या घरासमोर असून वकृ्षामुळे अजधिार यािंच्या घरािा र्ोका ननमाधण 
झािा आहे. रस्त्याच्या दििेने झुकिेिे आहे. झावळया नागरीकािंच्या 
अिंगावर पडत आहे. तरी सिर वकृ्ष पुणध काढण्याची लिर्ारस आहे. 

01 0  

14 चेअरमन 
मोरेशवर सहकारी गहृननमाधण 
सिंस्था मयाधदित प्िॉट क्र आर 
एम 71/72, जी ब्िॉक एम 
आय डी सी, चचिंचवड पुणे-19 

उद्यान/3अ/कापव/2143/2021   
दि. 18/8/2021 

मोरेशवर सहकारी 
गहृननमाधण सिंस्था 
मयाधदित प्िॉट क्र आर 
एम 71/72, जी ब्िॉक 
एम आय डी सी, 
चचिंचवड 

नारळ-01, सिर वकृ्षाची मािकी अजधिार यािंची आहे. वकृ्ष झुकिेिे असून 
र्ळे व झावळया पडत असतात. वािळी वा-याने उन्मळण्याची िक्यता 
आहे. तरी मानािंकानसुार 10 वकृ्षािंची अनामत रक्कम भरुन घेवून सिर 
वकृ्ष पुणध काढण्याची लिर्ारस आहे. 

01 0  

15 सेके्रटरी, शे्रयि (पे्रमिोक) को 
ऑप हौलसिंग सोसायटी लि, 
प्िॉट निं 12, पे्रमिोक पाकध , 
चचिंचवड पुणे-33 

उद्यान/3अ/कापव/1453/2021   
दि. 25/6/2021 

शे्रयि (पे्रमिोक) को 
ऑप हौलसिंग सोसायटी 
लि, प्िॉट निं 12, 
पे्रमिोक पाकध , चचिंचवड 
पुणे-33 

नारळ-01, आिंबा-01, सिर वकृ्षािंची मािकी सोसायटीची आहे. नारळ 
वकृ्षािा ककड िागिी असून होि पडिे आहे. वािळ वा-याने पडुन 
अपघात होण्याची िक्यता आहे. आिंबा वकृ्षाच्या मुळया पाण्याच्या 
टाकीकड ेवाढल्या आहे. तरी मानािंकानुसार 08 वकृ्षािंची अनामत रक्कम 
भरुन घेवनू सिरची वकृ्ष पुणध काढण्याची लिर्ारस आहे. 

02 0  

16 श्री. ककिोर चौर्ानी 
स निं 415//1अ जमाराम 
दटिंबर िेजारी, मुिंबई पुणे रोड, 
कासारवाडी 
 

उद्यान/3अ/कापव/1695/2021   
दि29/6/2021 

स निं 415//1अ 
जमाराम दटिंबर िेजारी, 
मुिंबई पुणे रोड, 
कासारवाडी 

पविायती चचिंच-01, सिर वकृ्षाची मािकी अजधिार यािंची आहे. सिर वकृ्ष 
पुणध वाकिेिे आहे. वािळी वा-याने पावसाने पडण्याची िक्यता आहे. 
िघुधटना घडु िकते. तरी सिर वकृ्ष पुणध काढण्याची लिर्ारस आहे. 

01 0  



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

पुनरोपन 
करणे 

बैठकीतीि 
ननणधय 

17 श्री. मनोहर पािंडुरिंग िेिार 
903 स निं 20/4/1 मातोश्री 
कॉिनी, पविािनगर, पप िंपळे 
ननिख पुणे-27 

उद्यान/3अ/कापव/2356/2021    
दि 9/9/2021 

स निं 20/4/1 मातोश्री 
कॉिनी, पविािनगर, 
पप िंपळे ननिख 

बिाम-02, सिर वकृ्षािंची मािकी अजधिार यािंची आहे. 1 वकृ्ष लसम 
लभिंतीवर झुकिेिे आहे तरी सिर झुकिेिे वकृ्ष पुणध काढण्याची व िसुरे 
वकृ्षाच्या र्ोकािायक र्ािंिया छाटणी करण्याची लिर्ारस आहे. 

01 
 

0  

18 श्री. अिोक िेवीिास 
तदहिीयानी 
 5 बी, पी सी एम सी 
कॉिनी, अजमेरा कॉम्पिेक्स, 
पपिंपरी-18 

उद्यान/3अ/कापव/2097/2021   
दि11/8/2021 

5 बी, पी सी एम सी 
कॉिनी, अजमेरा 
कॉम्पिेक्स, मनपा 
रस्ता 

वड-01, सिर वकृ्षाची मािकी मनपाची आहे. वकृ्षाच्या मुळया मुळे 
र्रशया उखडल्या असून मुळया  लभिंतीमध्ये गेिेल्या आहे. लभिंत 
पडण्याची िक्यता आहे. तरी सिर वकृ्ष पुणध काढण्याची लिर्ारस आहे. 

01 0  

19 श्री.अरपविंि बी पिंडीत 
रो हाऊस निं 1238, 
र्ायुगाडधन सोसायटी रहाटणी 

उद्यान/3अ/कापव/1923/2021   
दि30/7/2021 

स निं 12/2 र्ायु 
गाडधन सोसायटी रो 
हाऊस निं सी-1238 
रहाटणी 

लसल्व्हर ओक-01, सिर वकृ्षाची मािकी अजधिार यािंची आहे. वकृ्षाच्या 
मुळया मुळे लसमा लभिंत पडिी असून बिंगल्याच्या लभिंती खािी व लसमा 
लभिंती खािी मुळया गेिेल्या आहे. लभिंतीिा भेगा पडल्या आहे. तरी 
मानािंकानुसार अनामत रक्कम रुपये भरुन घेवनू सिर वकृ्ष पुणध 
काढण्याची लिर्ारस आहे. 

01 0  

20 श्री. दििीप हनुमान 
राजपुरोहीत प्िॉट निं 1 
लमनाक्षी हौलसिंग सोसायटी, 
अिोक चथएटर जवळ, पप िंपरी 
गाव पुणे-17 

उद्यान/3अ/कापव/1677/2021    
दि 28/6/2021 

प्िॉट निं 1 लमनाक्षी 
हौलसिंग सोसायटी, 
अिोक चथएटर जवळ, 
पप िंपरी गाव 

नारळ-01, सिर वकृ्षाची उिंची वाढिी असून खोडापासून कुजिेिे आहे. 
वकृ्ष पडण्याची िक्यता आहे. तरी सिर वकृ्ष पुणध काढण्याची लिर्ारस 
आहे. 

01 0  

21 चेअरमन अलभजीत पाकध  बी-4 
बी-5 सहकारी गहृरचना 
सिंस्था मयाध स निं 22 थेरगाव 

क्र.उद्यान/3अ/कापव/397/2021       
दि. 10 /02/2021 

अलभजीत पाकध  बी-4 
बी-5 सहकारी गहृरचना 
सिंस्था मयाध स निं 22 
थेरगाव लसमा 
 लभतीिगत 

बॉटिपाम-06, सिर वकृ्षािंची मािकी सोसायटीची आहे. वकृ्षामुळे लसमा 
लभिंतीस तड ेगेिेिे आहे. िेजारीि लमळकतीवर टेकिेिी आहे. लभिंत पडुन 
अपघात हाऊ िकतो. तरी सिरची वकृ्ष पुणध काढण्याची लिर्ारस आहे. 

06 0  

22 मे. कुिं िन हुिंिाई प्रा लि, 
हॉटेि गोपविंि गाडधन समोर, 
पप िंपळे सौिागर, पुणे-27 

क्र.उद्यान/3अ/कापव/2298/2021       
दि. 6 /09/2021 

गोपविंि गाडधन हॉटेि 
समोर कुिं िन हुिंिाई 
िोरुम रँम्प समोर, 
पप िंपळे सौिागर 

पेल्ट्रार्ोरम-01, सिर वकृ्षाची मािकी मनपाची आहे. वकृ्ष कार िोरुमच्या 
रॅम्प समोर असिेने  नपवन गाडया आत-बाहेर घेणेस अडथळा होत आहे. 
तरी सिर वकृ्ष पुणध काढण्याची लिर्ारस आहे. 

01 0  



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

पुनरोपन 
करणे 

बैठकीतीि 
ननणधय 

23 श्री.सुरेिलसिंह हब्बलुसिंह तोमर 
स्वागत ननवास, सी2-39 
रजनीगािंर्ा हौ. सोसायटी, 
वाल्हेकरवाडी, चचिंचवड पुणे-
33 

क्र.उद्यान/3अ/कापव/2177/2021       
दि. 23/08/2021 

स्वागत ननवास, सी2-
39 रजनीगािंर्ा हौ. 
सोसायटी, 
वाल्हेकरवाडी, चचिंचवड 

नारळ-02, सिर वकृ्षािंची मािकी अजधिार यािंची आहे. वकृ्षामुळे िेजारीि 
लसमा लभिंतीस तड ेगेिेिे असून िेजारीि वािपववाि होत आहे. झावळया 
व र्ळे िजेारीि प्िॉट र्ारक यािंचे जागत पडतात. तरी मानािंकानुसार 2 
वकृ्षािंची अनामत रक्कम भरुन घेवनू सिरची वकृ्ष पुणध काढण्याची 
लिर्ारस आहे. 

02 0  

24 श्री. प्रदिप सिालिव जार्व 
हररओम स निं 127 
स्वप्ननगरी हौ. सोसायटी, 
गुरुद्वारा वाल्हेकरवाडी,  

क्र.उद्यान/3अ/कापव/2159/2021       
दि. 23/08/2021 

हररओम स निं 127 
स्वप्ननगरी हौ. 
सोसायटी, गुरुद्वारा 
वाल्हेकरवाडी, चचिंचवड 

नारळ-01, सिर वकृ्षाची मािकी अजधिार यािंची आहे. वकृ्ष ड्रनेेज िाईनवर 
आहे. त्यामुळे चोकप होत आहे. लसमा लभिंतीस तड ेगेिेिे असून र्रशया 
उखडल्या आहेत. तरी सिर वकृ्ष पुणध काढण्याची लिर्ारस आहे. 

01 0  

25 श्री. प्रिािंत राणी 
आर एच उच -04, िुभम 
रेलसडने्सी, पविािनगर, 
पपिंपळे  ननिख  

क्र.उद्यान/3अ/कापव/2336/2021       
दि. 7/09/2021 

स निं 28/4/1/1, 
पविािनगर, पप िंपळे 
ननिख 

नारळ-01, सिर वकृ्षाची मािकी अजधिार यािंची आहे. वक्षाच्या झावळया 
अचानक पडतात. मुळया मुळे िजेारीि प्िॉटच्या पाण्याच्या टाकीस 
र्ोका ननमाधण झािा आहे. तरी सिर वकृ्ष पुणध काढण्याची लिर्ारस आहे. 

01 0  

26 श्री. चगरीि यिविंत प्रभुणे 
(अध्यक्ष) क्रिं तीवीर चारे्कर 
स्मारण सलमती, चचचवड 
गावठाण  

क्र.उद्यान/3अ/कापव/2167/2021       
दि. 23/07/2021 

क्रिं तीवीर चारे्कर 
स्मारण सलमती, 
चचचवड गावठाण 

उिंबर-01, सिर वकृ्षाची मािकी क्रािंतीवीर चारे्कर स्मारक सलमतीची 
असून वकृ्ष मनपा मिंजूर नकािा बािंर्कामास अडथळा ठरत आहे. तरी 
सिर वकृ्ष पुणध काढण्याची लिर्ारस आहे. 

01 0  

27 उप अलभयिंता 
र् क्षेत्रीय स्थापत्य कायाधिय, 
पप िं चचिं मनपा 

क्र.उद्यान/3अ/कापव/2226/2021       
दि. 25/08/2021 

प्रभाग क्र 11 मनपा 
रस्ता िगत, चचखिी 

स्पॅथोडीया-03, गुिमोहर-09, कडुननम-02, आिंबा-01, पेल्टार्ामध-04, बिाम-
01, सुबाभुळ-01, काटेरी बाभळु-01, कािंचन-01, पपिंपळ-02  एकूण-25 सिर 
वकृ्षािंची मािकी मनपाची आहे. सिरची वकृ्ष प्रभाग क्र 11 मर्ीि कृष्णानगर 
मुख्य रस्त्याच ेकाँक्रीटीकरणाचे कामात अडथळा ठरत आहे. तरी पप िंपळ -01 
वकृ्ष पुनरोपन करुन उवधरीत 24 वकृ्ष पुणध काढण्याची लिर्ारस आहे. 

24 01  

28 उप अलभयिंता 
र् क्षेत्रीय कायाधिय स्थापत्य 
पप िंपरी चचिं मनपा 

क्र.उद्यान/3अ/कापव/2227/2021       
दि. 25/08/2021 

प्रभाग क्र 11 पुणधनगर 
पररसरातीि राघवेंद्र 
हॉटेि त नक्षत्र पयतं 
रस्त्याचे मनपा रस्ता  

अजुधन-09, वड-01, पेल्टामार्ध -22, कडुननम-15, बिाम-04, र्ायकस-04, 
आकािननम-01,अिंबे्रिाट्री-02, आिंबा-01, र्णस-01,पपिंपळ-07, रेनट्री-01, 
भावा-01, उिंबर-02, बॉटिपाम-01 एकूण-72 सिर वकृ्षािंची मािकी 
मनपाची आहे. वकृ्ष रस्ता कँक्रीटीकरणाचे  कामात अडथळा ठरत आहे. 
सिर वकृ्षािंपकैी पेल्टार्ामध-08,पपिंपळ-07, रेनट्री-01, उिंबर-2 एकूण-18 
वकृ्ष पनुरोपन करुन उवधरी वकृ्ष पुणध काढण्याची लिर्ारस आहे. 

54 18  



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

पुनरोपन 
करणे 

बैठकीतीि 
ननणधय 

29 कायधकारी अलभयिंता 
ड क्षेत्रीय कायाधिया, स्थापत्य 
पपिं चचिं मनपा 

क्र.उद्यान/3अ/कापव/2169/2021       
दि. 23/08/2021 

प्रभाग क्र 25, 
पप्रस्टीईन स्केअर 
चौक,MSEB कायाधिय 
ताथवड ेिाखा जवळ 

काटेरी बाभुळ-01, सुबाभुळ-03, चेरी-01 एकूण-05, सिर वकृ्षािंची मािकी 
मनपाची आहे. वकृ्ष प्रभाग क्र 25 वाकड येथीि कळमकेर वस्ती ते 
पप्रस्टीन सोसायटी, मर्ुन स निं 169 पासून मुिंबई बेंगिोर हायवेकडी 
जनाना 18.00 मी रुिं ि डी पी रस्ता कँक्रीटी करणाचे कामामध्ये अडथळा 
ठरत आहे. तरी सिर वकृ्ष पणुध काढण्याची लिर्ारस आहे. 

05 0  

30 पिमश्री दिनेिलसिंग राजपुत 
घर निं 571 पप्रयििधनी नगर, 
सािंगवी पुणे-27 

क्र.उद्यान/3अ/कापव/2358/2021       
दि. 9/09/2021 

पप्रयििधनी नगर सािंगवी आिंबा-01, अजधिार यािंच्या अिंपग मुिािा व्हीिचेअर वरुन घराच्या बाहेर 
जाणे येणेसाठी वकृ्ष अडथळा ठरत असल्याने पुणध काढणेकामी पवनिंती 
केिी आहे. परिंतु सिर वकृ्षाप्रकरणी स्थापत्य पवभागािी सिंपकध  सार्िा 
असता जागेच्या मािकी बाबत भुमीका स्पष्ट होत नाही. तसचे िेजारी 
अिंतगधत वाि पववि असून पोलिस तक्रार झािेिी आहे. तरी सिर 
प्रकरणी पाहणी करुन ननणधय घेणेकामी लिर्ारस आहे.  

01 0  

31 श्री. राजेंद्र वसिंतराव गरुड 
प्िॉट निं 34 स निं 47, 
पववेकनगर भाजी मिंडई समोर 
आकुडी पुणे-35 

क्र.उद्यान/3अ/कापव/2095/2021       
दि. 11/8/2021 

प्िॉट निं 34 स निं 47, 
पववेकनगर भाजी मिंडई 
समोर आकुडी 

नारळ-02, आिंबा-02, िेवगा-03, रामर्ळ-01, कापुस-01, चचकु-01 सिर 
वकृ्षािंची मािकी अजधिार यािंची असून बािंर्कामस अडथळा ठरत आहे. तरी 
सिरची वकृ्ष पुणध काढण्याची लिर्ारस आहे. 

10 0  

32 श्रीम. िैिेजा अपवनाि मोरे, 
नगसेपवका,  ननगडी 
प्राचर्करण 

क्र.उद्यान/3अ/कापव/2095/2021       
दि. 11/8/2021 

सिंजय काळे कॉम्िेक्स्  
स ्न 28   ननगडी 
प्राचर्करण 

उिंबर-01, सिर वकृ्षाची मािकी मनपाची आहे. वकृ्ष र्ोकािायक वाढिेिे 
आहे. वकृ्षाच्या मुळया वॉचमनच्या घराकड े घुसिेल्या असून लभिंत 
पडण्याची िक्यता आहे. तरी सिर वकृ्ष पुणध काढण्याची लिर्ारस आहे. 

01 0  

33 श्री. बाराथे मनोज िामू 
पो सी एम ई बोपखेि गाव 

क्र.उद्यान/3अ/कापव/2329/2021       
दि. 7/9/2021 

बाराथेनगर बोपखेि 
गावठाण 

नारळ-01, सिर वकृ्षाची मािकी अजधिार यािंची असून वकृ्ष िेजारीि 
घरावरती झुकिेिे आहे. िहान मुळे खेळत असतात झावळया व र्ळे 
पडुन िघुधटना घडु िकते. तरी सिर वकृ्ष पुणध काढण्याची लिर्ारस आहे. 

01 0  

34 कायधकारी अलभयिंता 
इ क्षेत्रीय कायाधिय, स्थापत्य 
पप चचिं मनपा 

क्र.उद्यान/3अ/कापव/2331/2021       
दि. 7/9/2021 

दिघी येथीि सी एम ई 
लभिंतीिगत साविंत नगर 
स्टार गॅरेज समोर 
पाण्याच्या टाकी रोड 
दिघी 

कडुननम-01, सुबाभुळ-02, बिाम-01, आिंबा-03, जािंभुळ-03, उिंबर-03, 
बोर-02, भेंडी-01, पव चचिंच-01 एकूण-17 सिर वकृ्षािंची मािकी मनपाची 
आहे. सिरची वकृ्ष सी एम ई लभिंतीिगत दिघी येथे ननयोजजत 12.00 मी 
रस्ता पवकलसत करण्याच्या कामात अडथळा ठरत आहे. तरी सिर वकृ्ष 
पुणध काढण्याची तसेच पप िंपळ-03, वड-01, नारळ-01, लसतार्ळ-03, 
रामर्ळ-01, आवळा-01, र्ायकस-01 एकूण-11 वकृ्ष पुनरोपन करण्याची 
लिर्ारस आहे. 

17 11  



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

पुनरोपन 
करणे 

बैठकीतीि 
ननणधय 

 
 

35 चेअरमन 
रामनगरी कॉम्पेक्स पविंग-2 
अ सहकारी गहृरचना सिंस्था 
मायाध स निं 207/2/1 आळािी 
रोड भोसरी पुणे-39 

क्र.उद्यान/3अ/कापव/2360/2021       
दि. 9/9/2021 

रामनगरी कॉम्पेक्स 
पविंग-2 अ सहकारी 
गहृरचना सिंस्था मायाध 
स निं 207/2/1 
आळािी रोड भोसरी 

टबोबबया-05, गुिमोहर-01, जािंभुळ-01, पेल्टार्ामध-01, ततुी-01 एकूण-
10 सिर वकृ्षािंची मािकी मनपाची आहे. वकृ्ष लसमा लभिंतीिगत असून 
र्ािंिया सोसायटीच्या इमारतीकड ेव िेजारीि इमारतीिंकड ेगेिेल्या आहेत. 
र्ािंिया पडुन िघुधटना घडु िकते. तरी सिर वकृ्षािंची 25 रु्टावर उिंची व 
र्ोकािायक र्ािंिया छाटणी करण्याची लिर्ारस आहे. 

10 
उिंची 
कमी 
करणे 

0  

36 श्री. रतन िािंताराम डुिंबरे 
से निं 1 प्िॉट निं 902 
रत्नकुिं ज ननवास 
इिंद्रायणीनगर, भोसरी 

क्र.उद्यान/3अ/कापव/2131/2021       
दि. 13/8/2021 

से निं 1 प्िॉट निं 902 
रत्नकुिं ज ननवास 
इिंद्रायणीनगर, भोसरी 

नारळ-01, सिर वकृ्षािंची मािकी अजधिार यािंची आहे. वकृ्ष िेजारीि 
लमळकतीच्या दििेने झुकिेिे आहे. झावळया व र्ळे पडुन िघुधटना घडु 
िकते तरी सिर वकृ्ष पुणध काढण्याची लिर्ारस आह. 

01 0  

37 श्री. सुग्रीम ककसन गायकवाड 
प्िॉट निं 653 समोर, 
यिविंतनगर, पपिंपरी-18 

उद्यान/3अ/कापव/2044/2021   
दि11/8/2021 

यिविंतनगर  
झोपडपटटी, प्िॉट निं 
653 समोर, 
यिविंतनगर, पपिंपरी 
पपिंपरी 

रामर्ळ-01, सिर वकृ्षाची मािकी झोपडपटटी यािंची असून वकृ्ष पत्र्यावर 
झुकिेिे आहे. वकृ्ष पडुन  जजपवत ककिं वा पवत्त हाणी हाऊ िकते. तरी 
सिर वकृ्ष पुणध काढण्याची लिर्ारस आहे. 

01 0  

    
     
   सही/--              सही/--      
         प्र.  उद्यान अचर्क्षक             वकृ्षाचर्कारी              

पप िंपरी चचिंचवड महानगरपालिका           पपिंपरी चचिंचवड महानगरपालिका     

                 पपिंपरी 411018.          पपिंपरी 411018                    

 
 
 
 
 
 
 


