
  
 पंपर  चंचवड महानगरपा लका, पंपर  411018  

उ यान/ वृ  संवधन वभाग 
प र श ठ “अ” ( दनांक 28/10/2021)   

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

पुनर पन 
करणे 

बैठक तील 
नणय 

1 चेअरमन 
अ फे ॉ न स ए लॉ. को ऑप 
हौ संग सोसायट  ल. 
िज. लॉक, संभाजीनगर, चंचवड 
पुणे-19 

. उदयान/3अ/का व/2412/2021 
द. 8/10/2021 

अ फे ॉ न स ए लॉ. को 
ऑप हौ संग सोसायट  ल. 
िज. लॉक, संभाजीनगर, 
चंचवड समा भंत जवळ 

बॉटलपाम-04, नारळ-01, सदर वृ ांची मालक  अजदार यांची आहे.  
पाम वृ ां या मुळया ज मनीपासून वर आले या असून नारळ वृ  
मनपा र यावर झुकलेले आहे. वादळी वा-याने उ मळ याची श यता 
आहे. तर  सदरची वृ  पुण काढ याची शफारस आहे. 

05 0  

2 ी. मधुकर द ाराम सावंत 
ओमकार सप उ यान जवळ आर 
एल. 29 जी लॉक, एम आय डी 
सी, संभाजीनगर, चंचवड पुणे-
411019 

. उदयान/3अ/का व/2528/2021 
द. 8/10/2021 

ओमकार सप उ यान 
जवळ आर एल. 29 जी 
लॉक, एम आय डी सी, 
संभाजीनगर, चंचवड 

नारळ-04, सदर वृ ांची मालक  अजदार यांची आहे. सदरची वृ  
शेजार ल मळकतीवर झुकलेल  असून दोन वृ ांना वाळवी लागल  
आहे. झावळया व फळे शेजार ल मळतीवर पडत असून अपघात 
हो याची श यता आहे. तर  सदरची वृ  पुण काढ याची शफारस 
आहे. 

04 0  

3 ी. भुराम चौधर 
लॉट नं  आर एल-38, एम आय 
डी सी, जी लॉक संभाजीनगर, 
चंचवड पुणे-19 

. उदयान/3अ/का व/2521/2021 
द. 8/10/2021 

लॉट नं आर एल-38, 
एम आय डी सी, जी 
लॉक संभाजीनगर, 
चंचवड 

नारळ-01, सदर वृ ाची मालक  मनपाची आहे. सदर वृ ाला पुण 
वाळवी लाग यामुळे वृ  कमकुवत झाले आहे. वृ  ज मनी या 
दशेने झुकलेले आहे. झावळया व फळे पडत असतात. वादळी वा-
याने वृ  कधीह  उ मळून पड याची श यता आहे. तर  सदर वृ  
पुण काढ याची शफारस आहे. 

01 0  

4 ी. दनकर कृ णा साळुंखे 
रो. हा 779 हाडा मोरवाडी, 
व व सोसायट , पंपर  पुणे-18 

. उदयान/3अ/का व/2522/2021 
द. 21/09/2021 

रो. हा 779 हाडा 
मोरवाडी, व व सोसायट , 
पंपर 

नारळ-01, सदर वृ ाची मालक  अजदार यांची आहे. सदर वृ  
शेजार ल मळकतीवर झुकलेले असून मुळया न या या वर 
आले या आहेत. वादळी वा-याने पावसाने उ मळुन पडुन अपघात 
हो याची श यता आहे. तर  सदर वृ  पुण काढ याची शफारस आहे. 

01 0  

5 डॉ. समीर संजीव पाट ल 
स न ं 28 ानजोती सावी ीबाई 
फुले उदयाना समोर, जगताप 
डेअर , पंपळे नलख पुणे-27 

. उदयान/3अ/का व/2550/2021 
द. 13/10/2021 

स नं 28 ानजोती 
सावी ीबाई फुले उदयाना 
समोर, जगताप डेअर , 
पंपळे नलख 

पंपळ-01, सदर वृ ाची मालक  मनपाची आहे. मनपा मंजूर 
नकाशानुसार नयोिजत हॉि पटल आऊट गेट समोर येत 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 

6 ी. दयानंद व ण ूआचाय 
ओमकार पॅलेस अपाट बी/9, आर 
एच – 135, जी लॉक, भैरवडे 
ाऊंड शाहु नगर, चंचवड पुणे-

411019 

. उदयान/3अ/का व/2519/2021 
द. 8/10/2021 

ओमकार पॅलेस अपाट 
बी/9, आर एच – 135, 
जी लॉक, भैरवडे ाऊंड 
शाहु नगर, चंचवड 

फणस-01, सदर वृ ांची मालक  अजदार यांची असून वृ ाचा व तार 
वाढलेला आहे. फांदया खडक या दशेने गेले या आहे. वृ ा शेजार   
ेनेज लाईन व पा याची पाईप लाईन गेलेल  आहेत. यास नुकसान 

होत आहे. तर  मानांकानुसार 01 वृ ाची अनामत र कम भ न 
घेवून सदर वृ  पुण काढ याची शफारस आहे.  

01 0  

7 सहायक यव थापक 
हंदु तान एं टबायो ट स ल, 
पंपर  पुणे-411018 

. उदयान/3अ/का व/2540/2021 
द. 27/09/2021 

पंपर  येथील हंदु तान 
ऍ टबायो ट स  
ल, कॉलनी  

आंबा-06, सुबाभुळ-04, गुलमोहर-03, जांभुळ-04, वलायती चंच-03 
एकूण-20 सदर वृ ांची मालक  कंपनीची आहे. सदरची वृ  पुण 
वाळलेल  असून वृ  कधीह  पड याची श यता आहे. तर  सदरची 
वृ  पुण काढ याची शफारस आहे. 

20 0  

8 अशोक द ा 
सया  हौ संग सोसायट  
आर एच 33/2 एम आय डी सी, 
जी लॉक, चंचवड पुणे-19 

. उदयान/3अ/का व/2551/2021 
द. 13/10/2021 

सया  हौ संग सोसायट  
आर एच 33/2 एम आय 
डी सी, जी लॉक, चंचवड 

रबर -01, सदर वृ ाची मालक  अजदार यांची आहे. वृ ाचा व तार 
वाढला असून इमारतीवर व मनपा र यावर झुकलेला आहे. 
मुळयामुळे घरातील व मनपा चबर चोकप होत आहे. फर या 
उखड या आहे. मानांकानुसार अनामत र कम भ न घेवून सदर वृ  
पुण काढ याची शफारस आहे. 

01 0  

9 चेअरमन  
क पत  इ टेट को ऑप हौ. 
सोसायट  फेज II सोसायट  ल. 
पंपळे गुरव पुणे-61 

. उदयान/3अ/का व/2436/2021 
द. 13/09/2021 

क पत  इ टेट को ऑप 
हौ. सोसायट  फेज II 
सोसायट  ल. लब हाउस 
जवळ, पंपळे गुरव 

आं ेला -03, सदर वृ ांची मालक  सोसायट ची आहे. वृ ां या 
मुळया मुळे पाक ग लॅब, लकेज झालेने पाक ग मधील वाहनांवर 
सतत पाणी पडत असते. यामुळे लॅब या दु तीचे कामकाज 
करावयाचे आहे. तर  सदरची वृ  पुनर पन कर याची शफारस आहे. 

0 03  

10 उप अ भयंता 
इ े ीय कायालय, प ंपर  चंचवड 
महानगरपा लका 

. उदयान/3अ/का व/2552/2021 
द. 13/09/2021 

भाग  7 च-होल  येथील 
चो वसावाडी, वडमुखवाडी 
18.00 मी र ता 

सदर वृ ांची मालक  मनपाची आहे. भाग  7 च-होल  येथील 
चो वसावाडी, वडमुखवाडी 18.00 मी र ता वक सत करणेचे कामात 
खाल ल वृ  अडथळा ठरत आहे. तर  कडु नम-07, शसम-01, सुबाभुळ-
04, का. बाभुळ-01, जंगल  झाडे-02, बोर-02 एकूण-17 वृ  पुण 
काढ याची तसेच आंबा-01, करंज-01, गुलमोहर-01, रेन -01, खाया-
01 एकूण-05 सदरची वृ  पुनर पन कर याची शफारस आहे. 
 
 
 
 

17 05  



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

पुनर पन 
करणे 

बैठक तील 
नणय 

11 कायकार  अ भयंता 
ब भाग थाप य, पंपर  चंचवड 
महानगरपा लका, पंपर -18 

. उदयान/3अ/का व/2553/2021 
द. 13/09/2021 

भाग  18 शवाजी 
उ यम मंडळ, चचवड  

अशोक-03, सदर वृ ांची मालक  मनपाची आहे. सदरची वृ  शवाजी 
उदयम मंडळच े मैदानाम ये े क गॅलर  बांध याच े कामाम ये 
अडथळा ठरत आहे. तर  सदरची वृ  पुण काढ याची शफारस आहे. 

03 0  

12 कायकार  अ भयंता 
थाप य ब े ीय कायालय 
पंपर चंचवड महानगरपा लका 

. उदयान/3अ/का व/2554/2021 
द. 13/10/2021 

मंगलमुत वाडा, चाफेकर 
श पसमुह, मोरया 
गोसावी, मं दर पासून ते 
थेरगाव बोट लब चंचवड 

अशोक-03, सदर वृ ांची मालक  मनपाची आहे. सदरची वृ  समट 
कॉ ट करणाचे कामात अडथळा ठरत आहे. तर  सदरची वृ  पुण 
काढ याची शफारस आहे. 

03 0  

13 ी. अजय करोते व इतर  
अभंग कॉलनी, पंपळे गुरव  
पुणे-61 

. उदयान/3अ/का व/2562/2021 
द. 14/10/2021 

भाग  29, पंपळे 
गुरव संत अभंग कॉलनी, 
ओम रे सडे सी समोर, 

नारळ-01, सदर वृ ाची मालक  मनपाची आहे. वृ  र या या 
दशेने झुकलेले आहे. रहदार स अडथळा ठरत आहे. तर  मा. 
वृ ा धकरण स मतीने पाहणी क न नणय घेणेकामी शफारस 
आहे. 

01 0  

14 कायकार  अ भयंता, था 
ड े ीय कायालय, पंपर 
चंचवड महानगरपा लका, रहाटणी 
पुणे-17 

. उदयान/3अ/का व/2560/2021 
द. 14/10/2021 

भाग  25 
गावठाणातील र हर ह  
सोसायट , पासून डा वकडे 
दशले मळा येथील डी पी 
र ता 

काटेर बाभुळ-01, कडु नम-01, सदर वृ ांची मालक  मनपाची आहे. 
सदरची वृ  पुनावळे येथील डी.पी. र याम ये असलेने वाहतुक स 
अडथळा होत आहे. तर  सदरची वृ  पुण काढ याची शफारस आहे. 

02 0  

15 ी. पी. ह . डी प ले, 
बारसकर झेरॉ स, जवळ स नं 
81/2 सुदशननगर, पंपळे गुरव 
पुणे-61 

. उदयान/3अ/का व/2561/2021 
द. 14/10/2021 

भाग  29, पंपळे 
गुरव सुदशननगर स नं 
81/2 बारसकर झेरॉ स 
जवळ, मनपा र ता 

नारळ-01 सदर वृ ाची मालक  मनपाची आहे. झावळया व फळे 
र यावर पडतात. वृ ाजवळ र याचे काम चालू असून वृ ा पासून 
धोका हो याची श यता असलेने सदर वृ  पुण काढणेकामी मा. 
वृ ा धकरण स मतीने पाहणी क न नणय घेणेकामी शफारस 
आहे. 

01 0  

16 ी. आ शष खुराणा 
रो. हाऊस नं जे 12, ओमेगा 
पॅराडाईज सोसायट , 

. उदयान/3अ/का व/2559/2021 
द. 14/10/2021 

स नं 174/175 मौजे. 
वाकड ओमेगा पॅराडाईज 
आर एच नं जे- 12 वाकड 
पुणे-57 
 

स ककॉटन-01, सदर वृ ाची मालक  अजदार यांची आहे. सदर वृ ाची 
उंची वाढल  असून मुळया घरा या कचन या भंती खाल  गेले या 
आहेत. मळकतीस धोका असलेने 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 

17 अ य  वशाल अंगण बी. सह 
गृ ह सं था मया, गट  165/1 
बी, लॉट नं 51 ते 56 
इंद रानगर, चंचवड पुणे-33 

. उदयान/3अ/का व/2564/2021 
द. 14/10/2021 

वशाल अंगण बी. सह 
गृ ह सं था मया, गट  
165/1 बी, लॉट न ं 51 
ते 56 इंद रानगर, चंचवड 

नारळ-01, सदर वृ ाची मालक  सोसायट ची आहे. वृ ाची उंची 
वाढल  असून वृ ाखाल वाहने पा कग के या जातात. झावळया व 
फळे पडुन नुकसान झाले आहे. तर  मानांकानुसार 08 वृ ांची 
अनामत र कम भ न घेवुन सदर वृ  पुण काढ याची शफारस 
आहे. 

01 0  

18 ी. सुधीर रंगराव पाट ल व ीम. 
व प सुधीर पाट ल व इतर 

ऑ फस नं 108 अ शष लाझा, 
से नं 27, नगडी पुणे-44 

. उदयान/3अ/का व/2565/2021 
द. 14/10/2021 

स नं 121/1 रावेत आंबा-19, पे -01, फणस-01, आवळा-02, रामफळ-01, सताफळ-
01, एकूण-25 सदर वृ ांची मालक  अजदार यांची आहे. सदरची वृ  
मंजूर बांधकामास अडथळा ठरत आहे. तर  मानांकानसुार 25 वृ ांची 
अनामत र कम भ न घेवून सदरची वृ  पुण काढ याची शफारस 
आहे. 

25 0  

19 ी. नंदकुमार ानोबा काळे 
ी. व वनाथ ानोबा काळे व 

इतर रा. रहाटणी स नं 110/1/1 
रहाटणी पुणे 

. उदयान/3अ/का व/2517/2021 
द. 7/10/2021 

स नं 110/1/1 रहाटणी उंबर-01, सदर वृ ांची मालक  अजदार यांची आहे. सदर वृ  मंजुर 
बांधकामास अडथळा ठरत आहे. तर  सदर वृ  पुण काढ याची 
शफारस आहे. 

01 0  

20 कायकार  अ भयंता 
ग े ीय कायालय, थाप य 
थेरगाव 

. उदयान/3अ/का व/2572/2021 
द. 20/10/2021 

भाग  24 भंगारे 
कॉनर ते र नद प कॉलनी, 
वाकड रोड, 

पे टाफोरम-01, नारळ-01, सदर वृ ांची मालक  मनपाची आहे. 
सदरची वृ  नयोिजत जलवा हनी गटस, युट ल ट  वा हनी म ये येत 
अस याने सदरची वृ  पुण काढ याची शफारस आहे. 

02 0  

21 ी. जयराम रामचं  गायकवाड 
पंपर  वाघेरे गाव, जुना काटे 
पंपळे रोड, मो नका अपाटमट बी 
मागे पंपर  गाव पुणे-17 

. उदयान/3अ/का व/2573/2021 
द. 20/10/2021 

जुना काटे पंपळे रोड, 
मो नका अपाटमट बी 
मागे पंपर  गाव 

आंबा-03, सदर वृ ांची मालक  अजदार यांची आहे. वृ ा शेजार 
सोसायट ची समा भंत पडून अजदार यां या मुलाचा मृ यु झालेला 
अस याने व वृ  समा भंती या शेजार  अस याने अजदार यांना 
वृ  पडुन अपघात होईल अशी भती वाटत आहे. मानांकानुसार वृ  
आहे. तर  सदर वृ  पुण काढ याची शफारस आहे. 

03 0  

22 ी. वचन हनुमंत जवळकर 
स नं 6 लॉट नं 2 सं दपनगर, 
शवशंकर कॉलनी, थेरगाव पुणे-
411033 
 
 

. उदयान/3अ/का व/2575/2021 
द. 20/10/2021 

स नं 6 लॉट नं 2 
सं दपनगर, शवशंकर 
कॉलनी, थेरगाव 

नारळ-01, सदर वृ ाची मालक  अजदार यांची आहे. वृ ा या 
झावळया व फळे पडुन अजदार यां या समेट या प याच ेनुकसान 
होत 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 

23 शीला कौर खालसा 
गु कृपा लॉट नं 88 पेठ  26, 
आकुड  ा धकरण नगडी  

. उदयान/3अ/का व/2576/2021 
द. 20/10/2021 

गु कृपा लॉट नं 88 पेठ 
 26, आकुड  ा धकरण 
नगडी मनपा र ता 

रेन -01, सदर वृ ाची मालक  मनपाची आहे. बांधकाम मंजूर 
नकाशाम ये वृ  गेट या मधोमध येत अस याने सदर वृ  पुण 
काढ याची शफारस आहे. 

01 0  

24 ी. दनेश भगवानदास 
अवतरामनी स न ं 11/2/16, 
पंपर वाघेरे 

. उदयान/3अ/का व/2577/2021 
द. 20/10/2021 

स नं 11/2/19, पंपर 
वाघेरे 

रेन -01, सदर वृ ाची मालक  अजदार यांची आहे. सदर वृ  मंजूर 
बांधकामास अडथळा ठरत आहे. तर  मानांकानुसार अनामत र कम 
भ न घेवून सदर वृ  पुण काढ याची शफारस आहे. 
 

01 0  

25 ी. चं कुमार पुनमचंद अजमेरा 
से नं 27अ, लॉट नं 404, 
नगडी ा धकरण 

. उदयान/3अ/का व/2578/2021 
द. 20/10/2021 

से नं 27अ, लॉट नं 
404, नगडी ा धकरण 

नारळ-02, आंबा-02, साग-04, सना अशोक-01, सुपार -05 एकूण-
14 सदर वृ ांची मालक  अजदार यांची आहे. अजदार यांना बांधकाम 
करावयाचे असून वृ  अडथळा ठरत आहे. तर  मानांकानुसार अनामत 
र कम भ न घेवून सदरची वृ  पुण काढ याची शफारस आहे. 

14 0  

26 ी. भालचं  अ धनाथ गरड 
गजानन नगर, ब कॉलनी, घर नं 
1-12 रहाटणी पुणे-17 

. उदयान/3अ/का व/2579/2021 
द. 20/10/2021 

गजानन नगर, ब कॉलनी, 
घर नं 1-12 रहाटणी 

पे टाफोरम-01, सदर वृ ाची मालक  मनपाची आहे. अजदार यांना 
सदर वृ  पुण काढावयाचे असून मा. वृ ा धकरण स मतीने पाहणी 
क न नणय घेणेकामी शफारस आहे. 

01 0  

27 यो गता ाने वर नागरगोजे, 
नगरसे वका, पं चं 
महानगरपा लका, प ा. माऊल  हौ 
सोसा, 14/4 पुणनगर, चंचवड 
पुणे-411019 

. उदयान/3अ/का व/2580/2021 
द. 20/10/2021 

भाग  11 कृ णानगर 
मनपा र ता 

पे टाफाम-01, सदर वृ ाची मालक  मनपाची आहे. वृ ाची उंची 
वाढल  असून वृ  ेनेज शेजार  अस याने ेनेज उखडलेले आहे. 
तसेच व न हायटे शन वायर (तार) गेलेल  आहे. वृ  पडुन िजवीत 
हाणी हो याची श यता आहे. तर  सदर वृ  पुण काढ याची शफारस 
आहे.  

01 0  

28 ी. वकास नामदेव साने व इतर 
गणेशनगर, र ता  1 
रामदासनगर, जवळ सोनवणे 
व ती रोड, चखल  पुणे-62 

. उदयान/3अ/का व/2581/2021 
द. 20/10/2021 

गणेशनगर, र ता  1 
रामदासनगर, जवळ 
सोनवणे व ती रोड, 
चखल  

कडु नम-01, सदर वृ ाची मालक  मनपाची आहे. सदर वृ  
र याम ये असून शेजार ल घरा या दशेने झुकलेले आहे. 
नागर कांना येणे - जाणेकर ता अडथळा ठरत आहे. वृ  पडुन दुघटना 
घडू शकते. तर  सदर वृ  पुण काढ याची शफारस आहे. 

01 0  

29 सौ. नल मा शामसु ंदर पाचोर 
आ कड हाई स से नं 24, 
ा धकरण नगडी पुणे-44 

. उदयान/3अ/का व/2582/2021 
द. 20/10/2021 

आ कड हाई स से नं 24, 
ा धकरण नगडी 

वलायती चंच-01, सदर वृ ाची मालक  अजदार यांची आहे. वृ  
शेजार ल लॉटवर टेकलेले असून वाद होत आहे. वृ  पडुन दुघटना 
घडु शकते. 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 ी. स य काश बसीराम शमा 
वारा आ कटेक चराग राठोड, 

गट नं 71, चखल  पुणे-62 

. उदयान/3अ/का व/2583/2021 
द. 20/10/2021 

गट नं 71, चखल  व 
मनपा फुटपाथ 

नारळ-01, बदाम-01, रेन -01, कॅ शया-02, चाफा-01 एकूण-06 
सदर वृ ापैक नारळ व बदाम वृ ांची मालक  अजदार यांची असून 
उवर त वृ ांची मालक  मनपाची आहे. सदरची वृ  पे ोल पंप गेट 
म ये येत असून बांधकामास अडथळा ठरत आहे. तर  सदर वृ  पुण 
काढ याची शफारस आहे. 

06 0  

31 ी. रामकृपाल शमा 
गट नं 164, कमलकंुज नवास, 
वेणीनगर, तळवडे पुणे-62 

. उदयान/3अ/का व/2584/2021 
द. 20/10/2021 

गट नं 164, कमलकंुज 
नवास, वेणीनगर, 
तळवडे 

आंबा-01, सदर वृ ाची मालक  अजदार यांची आहे. वृ ाला पुण कड 
लागलेल  आहे. वृ  पडुन िजवीत हानी हो याची श यता आहे. तर  
सदर वृ  पुण काढ याची शफारस आहे. 
 

01 0  

32 ी. सोमनाथ सुधाकर दुसाने 
ीराम हौ. सोसायट , चखल  

पुणे 

. उदयान/3अ/का व/2585/2021 
द. 20/10/2021 

ीराम हौ संग सोसायट , 
हे े व ती,  चखल  

नारळ-01 सदर वृ ाची मालक  अजदार यांची आहे. वृ ाची उंची वाढल  
असून र या या दशेने झुकलेल  आहे. येणा-या जाणा-या नागर कां या 
अंगावर फळे व झावळया पडुन दुघटना होऊ शकते. तर  सदर वृ  पुण 
काढ याची शफारस आहे. 

01 0  

33 ी. शंकर क डीबा नढे 
आझाद चौक, यो तबा नगर, 
काळेवाडी  पंपर -17 

. उदयान/3अ/का व/2508/2021 
द. 6/10/2021 

स न ं 69/2/4 वजयनगर 
काळेवाडी 

वलायती चंच-01, सदर वृ ाची मालक  अजदार यांची आहे. सदर 
वृ  मोकळया लॉटम ये असून वादळ वा-याने शेजार ल घरावर पडून 
अपघात होऊ शकतो. तर  मानांकानुसार 03 वृ ांच अनामत र कम 
भ न घेवून सदर वृ  पुण काढ याची शफारस आहे. 

01 0  

34 ी. सुनंदा सु रेश पाट ल 
वण दप ओम साई कॉलनी, 

वा हेकरवाडी चंचवड पुणे-33 

. उदयान/3अ/का व/2594/2021 
द. 21/10/2021 

वण दप ओम साई 
कॉलनी, वा हेकरवाडी 
चंचवड 

नारळ-01, सदर वृ ाची मालक  अजदार यांची आहे. वृ ा या 
झावळया व फळे मु य र यावरती ये-जा करणा-या नागर कां या 
अंगावर पडुन जखमी होतात. वादळ वा-याने पडुन अपघात हो याची 
श यता आहे. तर  सदर वृ  पुण काढ याची शफारस आहे. 

01 0  

35 अ य   
ी. गणेश व व को ऑप हौ. 

सासायट  से नं 32अ, डी वाय 
पाट ल कॉलेज जवळ, रावेत  

. उदयान/3अ/का व/2595/2021 
द. 21/10/2021 

ी. गणेश व व को ऑप 
हौ. सासायट  से नं 32अ, 
डी वाय पाट ल कॉलेज 
जवळ, रावेत 

पॅथोड या-01, सदर वृ ाची मालक  अजदार यांची आहे. वृ ा या 
मुळया मुळे से ट क टाक या बांधकामाला तडे गेले असून वादळ वा-
याने वृ  पडुन िज वत कंवा व  हाणी हो याची श यता नाकरता 
येत नाह . तर  मानांकानुसार 07 वृ ांची अनामत र कम भ न 
घेवून 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 

36 ी. युवराज सुपडु भारंबे 
स नं 76/1/1, चंतामणी कॉलनी, 
अ आहेरनगर, वा हेकरवाडी पुणे-
33 

. उदयान/3अ/का व/2596/2021 
द. 21/10/2021 

स नं 76/1/1, चंतामणी 
कॉलनी, अ आहेरनगर, 
वा हेकरवाडी 

नारळ-01, सदर वृ ाची मालक  अजदार यांची आहे. वृ ा या 
झावळया व फळे मु य र यावरती ये-जा करणा-या नागर कां या 
अंगावर पडुन जखमी होतात. वादळ वा-याने पडुन अपघात हो याची 
श यता आहे. तर  सदर वृ  पुण काढ याची शफारस आहे. 

01 0  

37 ी. गौतम नामदेव गायकवाड 
कवळे गावठाण 

. उदयान/3अ/का व/2597/2021 
द. 21/10/2021 

कवळे गावठाण नल गर -03, सदर वृ ांची मालक  अजदार यांची आहे. वृ ांची उंची 
वाढल  असून अजदार यां या प ाशेडवर झुकलेल  आहे. वादळ वा-
याने पडुन िज वत कंवा व  हाणी हो याची श यता आहे. तर  सदर 
वृ  पुण काढ याची शफारस आहे. 

03 0  

38 ीम. सर ता संभाजी च हाण/ ी. 
संभाजी पांडुरंग च हाण  
रा. शामा हेर टेज एच ब डींग, 
मोरया गोसावी उ यान समोर, 
केशवनगर, चंचवड गाव पुणे33 

. उदयान/3अ/का व/2598/2021 
द. 21/10/2021 

शामा हेर टेज एच 
ब डींग, मोरया गोसावी 
उ यान समोर, केशवनगर, 
चंचवड गाव 

नारळ-01, सदर वृ ाची मालक  अजदार यांची आहे. सदर वृ ा या 
झावळया व फळे र हवाशां या वाहनांवर पडुन नुकसान होत आहे. 
यामुळे शेजार ल वाद ववाद होत आहे. तर  मानांकानुसार 01 
वृ ाची अनामत र कम भ न घेवून सदर वृ  पुण काढ याची 
परवानगी आहे. 

01 0  

39 ी. द ा य पांडुरंग नघोट 
वै णव बी -22 कृ णानगर लेन नं 
1, नवी सांगवी पुणे-27 

. उदयान/3अ/का व/2525/2021 
द. 8/10/2021 

वै णव बी -22 कृ णानगर 
लेन नं 1, नवी सांगवी 

नारळ-01, सदर वृ ाची मालक  अजदार यांची आहे. वृ ाचे खोड पुण 
वाळलेले आहे. धोकादायक अस याने पडुन अपघात हो याची श यता 
आहे. तर  सदर वृ  पुण काढ याची शफारस आहे. 

01 0  

40 ी. क डीराम भगवान साळवी 
गोल भाजी मंडई पाठ मागे संत 
तुकाराम नगर, पंपर 

. उदयान/3अ/का व/2524/2021 
द. 8/10/2021 

गोल भाजी मंडई पाठ मागे 
संत तुकाराम नगर, पंपर  
मनपा र ता 

बदाम-01, सदर वृ ाची मालक  मनपाची आहे. वृ  पुण वाळलेले 
आहे. तर  सदर वृ  पुण काढ याची शफारस आहे. 

01 0  

41 सहा यक यव थापक 
हंदु थान अँ टबाये ट स ल 
पंपर  पुणे-18 

. उदयान/3अ/का व/2599/2021 
द. 21/10/2021 

हंदु थान अँ टबाये ट स 
ल 2.5 एकल मोकळया 
भुखंड 

काटेर  बाभुळ-40, वलायती  चंच-03, रेन 05 एकूण-48 सदर 
वृ ांची मालक  कंपनीची आहे. सदरची वृ  नयोिजत वाहनतळास 
अडथळा ठरत आहे. तर  सदरची वृ  पुण काढ याची परवानगी आहे. 

48 0  

42 यव थापक 
हा लजस ा. ल तफ वशाल 

आगरवाल, स नं 209/अ/2 पंपर 

. उदयान/3अ/का व/2523/2021 
द. 21/10/2021 

स नं 209/अ/2 पंपर आकाश नम-01, पंपळ-01, जकरंडा-01, गुलमोहर-01, सुबाभुळ-03 
कॅ शया-01, भोकर-01 एकूण-09 सदर वृ ांची मालक  अजदार यांची 
आहे. सदर ची वृ  मंजूर बांधकामास अडथळा ठरत आहे. तर  
सदरची वृ  पुण काढ याची शफारस आहे. 
 
 

09 0  



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

पुनर पन 
करणे 

बैठक तील 
नणय 

43 ी. वराज राज  जगताप 
जगताप पाट ल कॉ पले स, 
पंपळे गुरव पुणे-61 

. उदयान/3अ/का व/2549/2021 
द. 27/09/2021 

जगताप पाट ल 
कॉ पले स, पंपळे गुरव 

खाया-01, सदर वृ ाची मालक  मनपाची आहे. सदर वृ ाचे खोडाला 
वाळवी लागल  असून खोड पोखरलेले आहे. वृ  पडुन दुघटना घडू 
शकते. तर  सदर वृ  पुण काढ याची शफारस आहे. 

01 0  

44 यव थापक 
देवी गौरव टेक पाक 
व लभनगर, संत तुकाराम नगर, 
पंपर  -18 

. उदयान/3अ/का व/2600/2021 
द. 21/10/2021 

देवी गौरव टेक पाक 
व लभनगर, संत तुकाराम 
नगर, पंपर 

नारळ-01, बॉटल पाम-01, सदर वृ ांची मालक  अजदार यांची 
आहे.सदरची वृ  पुण वाळलेले असून खोड कुजलेले आहे. वादळी 
पावसाने पड याची श यता असून पडुन दुघटना हो याची श यता 
आहे. तर  सदरची वृ  पुण काढ याची शफारस आहे. 

02 0  

45 ी. भरत संग ल टा संग रजपुत 
शामकोर नवास, से नं 3 लॉट न ं74 
सब लॉट जे-5, इं ायणीनगर, भोसर   

. उदयान/3अ/का व/2601/2021 
द. 21/10/2021 

से न ं3 लॉट न ं74 सब 
लॉट जे-5, इं ायणीनगर, 
भोसर  मनपा फुटपाथ 

नारळ-01 सदर वृ ाची मालक  मनपाची आहे. सदर वृ ाचा शडा 
मोडला आहे. वृ  पडुन अपघात हो याची श यता आहे. तर  सदर 
वृ  पुण काढ याची शफारस आहे. 

01 0  

46 ी. र व बाबासाहेब लांडगे 
वयंभ ू म ल काजुन मं दर 

धावडेव ती भोसर  

. उदयान/3अ/का व/2602/2021 
द. 21/10/2021 

वयंभ ूम ल काजुन मं दर 
धावडेव ती भोसर  

वड-01, सदर वृ ाची मालक  अजदार यांची आहे. वृ ा या मुळया 
भंतीमधुन आतम ये गे या आहेत. भंतीला तडे गेलेले आहेत. तर  
सदर वृ  पुण काढ याची शफारस आहे. 

01 0  

47 ी. मधुकर शंकर काळभोर 
से न ं25/619 ा धकरण नगडी 

. उदयान/3अ/का व/2603/2021 
द. 21/10/2021 

गट न ं 301/302 बो-
हाडेवाडी, शेती ना या या 
बाजूला 

तपशी-01, सुबाभुळ-02, सदर वृ ांची मालक  अजदार यांची आहे. 
सदरची वृ  समा भंत बांधकामास अडथळा ठरत आहे. तर  
मानांकानुसार अनामत र कम पये भ न घेवून सदरची वृ  पुण 
काढ याची शफारस आहे. 

03 0  

48 अ य  
राजसयोग सहकार  गृ हरचना 
सं था मया दत से नं 7 लॉट नं 
88 बी, इं ायणीनगर, भोसर  
पुणे-26 

. उदयान/3अ/का व/2604/2021 
द. 21/10/2021 

राजसयोग सहकार  
गृ हरचना सं था मया दत 
से नं 7 लॉट नं 88 बी, 
इं ायणीनगर, भोसर  

अलेस टो नया-01, सदर वृ ांची मालक  सोसायट ची आहे. सदर वृ  
समा भंती जवळ असून भंतीवर झुकले आहे. समा भंत पडुन 
अपघात हो याची श यता नाकरता येत नाह . तर  सदर वृ  पुण 
काढ याची शफारस आहे. 

01 0  

49 कायकार  अ भयंता  
ह े ीय कायालय, कासारवाडी 

. उदयान/3अ/का व/2605/2021 
द. 21/10/2021 

भाग  30 कासारवाडी 
शा ीनगर येथील वसावा 
हॉटेल पयत र ता 

अशोक-02, आंबा-01, सदरची वृ  ेनेज खोदकामा म ये येत असून 
अडथळा ठरत आहे. तर  सदरची वृ  पुनर पन कर याची शफारस 
आहे. 
 
 

0 03  



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

पुनर पन 
करणे 

बैठक तील 
नणय 

50 कायकार  अ भयंता 
थाप य उ यान व डा 
पं चं मनपा 

. उदयान/3अ/का व/2606/2021 
द. 21/10/2021 

भाग  20 व. राजेश 
बहल गाडन जवळील 

कडु नंब-01,  सदर वृ ाची मालक  मनपाची आहे. वृ  बहल गाडन 
मधील इले क डपी व नवीन गेट म ये येत असून मे टेन सचे 
कामात अडथळा ठरणार आहे. तर  सदर वृ  पुनर पन कर याची 
शफारस आहे. 

0 01  

51 कायकार  अ भयंता 
थाप य वभाग क े ीय 

कायालय पं चं मनपा 

. उदयान/3अ/का व/2607/2021 
द. 21/10/2021 

भाग  9 नेह नगर 
आर ण  66 पी एल 
पी एल डेपो नेह नगर 

पॅथोड या-01, पंपळ-01, सदर वृ ाची मालक  मनपाची आहे. 
सदरची वृ  नयोिजत डेपो बांधकामास अडथळा ठरत आहे. तर  
सदरची वृ  पुण काढ याची शफारस आहे. 

03 0  

52 सह शहर अ भयंता 
माट सट  ल, प ं च ंमनपा 

. उदयान/3अ/का व/2612/2021 
द. 21/10/2021 

पंपळे गुरव मशान 
भुमीरोड, मनपा माट 
सट  क प 

फायकस-01, सदर वृ ांची मालक  मनपाची आहे. सदर वृ  माट 
सट  क पा अंतगत रोड पी जी-6 – पी जी -7, 60 फुट  येथे 
फुटपाथचे काम चालू आहे. सदर वृ  कामाम ये अडथळा ठरत आहे. 
तर  सदर वृ  पुण काढ याची शफारस आहे. 

01 0  

53 ी. राहू ल चं कांत आगरवाल, 
चेअरमन व इतर मे नसग 
आ शष को ऑप हौ संग सोसायट  
स नं 24/1, पंपळे नलख 

. उदयान/3अ/का व/2608/2021 
द. 21/10/2021 

मे नसग आ शष को ऑप 
हौ संग सोसायट  स नं 
24/1, पंपळे नलख 

पॅथोड या-01, रेन -01, तबोबीया-01, रे -01 सदर वृ ांची 
मालक  सोसायट ची आहे. सदर वृ ां या फांदया शेजार ल  दशने 
फांदया तु टून पडतात यामुळे अंतगत वाद होत असतात. तर  पाहणी 
क न नणय घेणेकामी शफारस आहे. 

03 0  

54 ी. अ नल दादाराव इंगोले  
71/ बी डम पाक सोसायट , 
वशालनगर, पंपळे नलख पुणे-
27 

. उदयान/3अ/का व/2609/2021 
द. 21/10/2021 

स नं 19  पंपळे नलख पॅथोड या-01, आंबा-01, सदर वृ ाची मालक  अजदार यांची आहे. 
वृ ा या मुळया मुळे बोअरवेल व पा या या टाक स धोका  नमाण 
झालेला आहे. तर  मानांकानुसार 01 वृ ाची अनामत र कम भ न 
घेवून पुण काढ याची तसेच आंबा वृ ा या धोकादायक फांदया 
छाटणी कर याची शफारस आहे. 

01 
पुण व 
आंबा 
वृ  

छाटणी 

0  

55 ीम. ती माधव चौधर   
बी-12 नंदनवन सोसायट , 
वशालनगर, पंपळे नलख पुणे- 

. उदयान/3अ/का व/2610/2021 
द. 21/10/2021 

बी-12 नंदनवन सोसायट , 
वशालनगर, पंपळे 
नलख 

बॉटल पाम-01, सदर वृ ाची मालक  अजदार यांची आहे. वृ ा या 
खोडामुळे व मुळया मुळे समा भंतीस धोका नमाण झालेला आहे. 
तर  सदर करणी पाहणी क न नणय घेणेकामी शफारस आहे. 

01 0  

56 ी. हेमंचं  शंकर मासुळकर 
 स नं  17/2/1/3, पंपळे नलख 

. उदयान/3अ/का व/2611/2021 
द. 21/10/2021 

स नं  17/2/1/3, पंपळे 
नलख 

गुलमोहर-01, नलमोहर-01, सदर वृ ांची मालक  अजदार यांची 
आहे. मंजूर बांधकामानुसार वृ  समा भंत व बांधकामा या म ये 
आहेत. भ व यात धोका नमाण हो याची श यता आहे. तर  
मानांकानुसार अनामत र कम भ न घेवून 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 

57 कायकार  अ भयंता 
ह े ीय कायालय, थाप य 
कासारवाडी 

. उदयान/3अ/का व/2582/2021 
द. 1/10/2021 

भाग  30 मधील 
शतळा देवी स नं 6 ते 
रे वेलाईनकडे जाणारा 
र ता 

कडु नम-01, पॅ टाफोरम-08, सदर वृ ांची मालक  मनपाची आहे. 
सदरची वृ  र ता कॉ ट  करणाम ये अडथळा ठरत आहे. तर  सदर 
वृ  पुनर पन कर याची शफारस आहे. 

0 09  

58 ी. नतीन सोपान काटे 
स न ं 15/3/4/5, 15/3/4/5/9, 
पंपळे  नलख पुणे-27 

. उदयान/3अ/का व/2300/2021 
द. 6/09/2021 

स न ं 15/3/4/5, 
15/3/4/5/9, वशालनगर, 
डी पी रोड, पंपळे नलख 

साग-03, आंबा-03, आवळा-01, जांभुळ-01, कडु नम-01, सुबाभुळ-
01, रामफळ-01, चकु-02 एकूण-13 व बांबुबेट-05 सदर वृ ांची 
मालक  अजदार यांची आहे. सदरची वृ  मंजूर बांधकामास अडथळा 
ठरत आहे. तर  मानांकानुसार अनामत र कम भ न घेवून सदरची 
वृ  पुण काढ याची शफारस आहे. 

13 
वृ  
व 5 
बांबुबेट 

0  

59 ीम. अनुराधा गणपत गोरखे 
नगरसे वका प चं मनपा 
रा. ऐ वयम क पट सी 401, 4 
था मजला आकुड -411019 

. उदयान/3अ/का व/2614/2021 
द. 22/10/2021 

नॉ हेल शाळेसमोर ल 
मनपा रोडवर  

टमल या-10, मुचकंद-05, सदर वृ ांची मालक  मनपाची आहे. 
वृ ांची उंची व व तार वाढलेला आहे. फांदया ज मनी या बाजूस 
झुकले या असून वदयुत तारे या एच ट  लाईन जवळ गेले या 
आहेत. भ व यात अपघात. हो याची श यता आहे. तर  सदर 
वृ ां या धोकादायक फांदया तसेच गेटजवळील 2 वृ ांची उंची कमी 
कर याची शफारस आहे. 

छाटणी 
व उंची 
कमी 
करणे 

  

    
     
   सह /-          सह /-         
         .  उ यान अ ध क               वृ ाधकार               

पंपर  चंचवड महानगरपा लका           पंपर  चंचवड महानगरपा लका      
                 पंपर  411018.          पंपर  411018                    

 


