पपिंपरी चचिंचवड महानगरपालिका, पपिंपरी 411018
उद्यान/ वक्ष
ृ सिंवर्धन पवभाग

परिशिष्ठ “अ” (दिन ांक 28/5/2020)
अ.
क्र.
1

अर्धदाराचे नाव

सिंदभध

झाडाचे ठिकाण

तपलिि

श्री. नसरीन सय्यद

उदयान/3अ/कापव/869/2020

इिंद्रायणीनगर भोसरी मनपा

बि म-01 सदर वक्ष
ु या
ृ ाची मािकी मनपाची आहे . सदर वक्ष
ृ ाच्या मळ

ठदनािंक- 3/3/2020

से ने 7 पदमावती सोसायटी

रो हाऊस इिंद्रायणीनगर भोसरी
2

पण
ु े-26

श्री. र्यराम कृष्णा पवार
31/243,
पुणे-18

वल्िभनगर,

पपिंपरी

रस्ता िगत

पाण्याच्या टाकीमध्ये गेिेल्या आहे त तसेच गेट मध्ये येत असिेने

पण
ु ध

काढणे

पुनरोपन
करणे

01

0

01

0

01

0

01

0

01

0

येर्ा करताना अडथळा िरत असल्याने सदरचे वक्ष
ृ पुणध काढण्याची
लिफारस आहे .

उदयान/3अ/कापव/902/2020
ठदनािंक- 17/2/2020

31/243, वल्िभनगर,
पपिंपरी पण
ु -े 18

न िळ-01 सदर वक्ष
ृ ाची मािकी अर्धदार यािंची आहे . सदरचे वक्ष
ृ

रस््यािगत असल्यामळ
ु े फळे व झावळया नागरीकािंच्या अिंगावर
अचानकपणे पडतात ्यामळ
ु े र्ोका ननमाधण होऊ िकतो. तरी 1
वक्ष
ू सदरचे वक्ष
ृ ाची अनामत भरुन घेवन
ृ पुणध काढण्याची
लिफारस आहे .

3

4

श्री. आर. एि िेकोकार
से

निं

2

प्िॉट

इिंद्रायणीनगर, भोसरी पुणे-26

400

श्री. वसिंत टाळे (चेअरमन) व इतर
9 सभासद, पुष्पक सहकारी

गह
ृ रचना सिंस्था मयाधठदत, बिल्डीिंग

उदयान/3अ/कापव/870/2020
ठदनािंक- 3/3/2020

उदयान/3अ/कापव/893/2020
ठदनािंक- 4/3/2020

निं ए-36,ए-37, वेणन
ू गर वाकड
5

पुणे-57

श्री. पववेक वासद
ु े व किंु भोर्कर

ओिंकार प्िॉट निं 270/1 दे वर्र
सोसा, चचिंचवड पण
ु े-33

उदयान/3अ/कापव/3021/2019
ठदनािंक- 16/10/2019

से निं 2 प्िॉट 400

पपांपळ-01 सदर वक्ष
पुणध
ृ ाची मािकी मनपाची आहे . सदर वक्ष
ृ

मनपा रस्ता

सदरचे वक्ष
ृ पुणध काढण्याची लिफारस आहे .

इिंद्रायणीनगर, समोरीि
पष्ु पक सहकारी गह
ृ रचना

सिंस्था मयाधठदत, बिल्डीिंग निं

ए-36,ए-37, वेणन
ू गर वाकड

ओिंकार प्िॉट निं 270/1
दे वर्र सोसा, चचिंचवड

वाळिेिे असन
ू केव्हाही पडु िकते व जर्वीत हानी होऊ िकते. तरी
न िळ-01 सदर वक्ष
ू िेर्ारीि इमारत
ृ ाची मािकी सोसायटीची असन
ए-36 च्या ठदिेने झक
ु िेिे आहे . तसेच वक्ष
ृ ाच्या झावळया व फळे

अचानक पडत असतात. मानािंकानुसार वक्ष
ृ असल्याने अनामत न
घेता सदरचे वक्ष
ृ पुणध काढण्याची लिफारस आहे .

न िळ-01 सदर वक्ष
ृ ाची मािकी अर्धदार यािंची आहे . सदरचे वक्ष
ृ हे

नतरक्या पध्दतीने वाढिेिे असून फळे व झावळया मनपा रस््यावर
व सोसायटीच्या गेटमध्ये पडत असतात भपवष्यात र्ोका ननमाधण

होऊ िकतो. तरी दोन वक्ष
ृ ािंची अनामत रक्कम भरुन घेउन सदरचे
वक्ष
ृ पुणध काढण्याची लिफारस आहे .

िेरा

अ.
क्र.
6

अर्धदाराचे नाव

सिंदभध

झाडाचे ठिकाण

तपलिि

सिंजर्व श्रावण चौर्री

उदयान/3अ/कापव/1098/2020

ए-3 िकाऊ उल्फ गह
ृ रचना

न िळ-01 सदर वक्ष
ृ ाची मािकी अर्धदार यािंची आहे . सदरचे वक्ष
ृ

लििंकरोड, मागीि िार्स
ू

सोसाटीत पडत असल्याने सोसायटीच्या पत्रािेडचे नक
ु सान झािेिे

ए-3 िकाऊ उल्फ गह
ृ रचना सिंस्था
मयाध, पपिंपरी चचिंचवड लििंकरोड,

ठदनािंक- 18/05/2020

चचिंचवड पुणे
7

सुभाष मरोिीया

लििंकरोड िैध्दनगर, सवधर्मीय
स्मिानभम
ु ी र्वळ, पपिंपरी

8

सावनी ट्रान्सपोटध प्रा.िी

से निं 23 प्िॉट निं 99 ट्रान्सपोटध
नगर, ननगडी पुणे-44

9

श्री. प्रमोद पोपटिाि चत्त
ु र

चिंद्रपुष्प अपाटध मेंट िािंडव
े ाडी,

हॉटे ि पवश्वपविास र्वळ, भोसरी
10

पण
ु े-39

र्ैन पवद्या प्रसारक मिंडळ

से निं 5 चचिंचवड गाव पण
ु े

उदयान/3अ/कापव/970/2020
ठदनािंक- 13/03/2020

उदयान/3अ/कापव/1082/2020
ठदनािंक- 5/03/2020

उदयान/3अ/कापव/1040/2020
ठदनािंक- 17/03/2020

उदयान/3अ/कापव/467/2020
ठदनािंक- 30/01/2020

सिंस्था मयाध, पपिंपरी चचिंचवड

लििंकरोड िैध्दनगर,

सवधर्मीय स्मिानभुमी
र्वळ, पपिंपरी

से निं 23 प्िॉट निं 99

ट्रान्सपोटध नगर, ननगडी

चिंद्रपुष्प अपाटध मेंट िािंडव
े ाडी,
हॉटे ि पवश्वपविास र्वळ,
भोसरी

पुणध

काढणे

सिंस्थेच्या लसमारे षेवर असन
वक्ष
ू
ृ ाची फळे व झावळया िेर्ारीि
आहे . तरी सदरचे वक्ष
ृ पुणध काढण्याची लिफारस आहे .

न िळ-01 सदर वक्ष
ृ ाची मािकी अर्धदार यािंची आहे . सदर वक्ष
ृ ाच्या

झावळया िेर्ारीि पवद्युत तारािंवर वारिं वार पडून िाईट र्ाते व

पुनरोपन
करणे

01

0

01

0

02

0

01

0

13

0

01

0

िॉटसकीट होते िेर्ारी िोकवस्ती असल्यामळ
ु े अपघात होणेची
िक्यता आहे . तरी सदरचे वक्ष
ृ पुणध काढण्याची लिफारस आहे .

सब
ु भळ
ु -02, ननलगििी-01, सदर वक्ष
ृ ाची मािकी अर्धदार यािंची
आहे . 2 वक्ष
ु िेिे असन
ू वादळ वा-यामुळे पडण्याची िक्यता
ृ झक
असल्यामळ
ु े

पुणध

काढण्याची

व

1

वक्ष
ृ ाचा

पवस्तार

असल्यामळ
ु े फािंदया छाटणी करणेस लिफारस आहे .

वाढिेिा

बि म-01, सदर वक्ष
ू वाळायिा
ृ ाची मािकी अर्धदार यािंची असन

िागिे असल्याने कर्ीही िेर्ारीि बिल्डीिंगवरती पडुन अपघात होऊ
िकतो. तरी मानािंकानस
ु ार अनामत भरुन सदरचे वक्ष
ृ पुणध काढयाची
लिफारस आहे .

र्ैन पवद्या प्रसारक मिंडळ

से निं 5 चचिंचवड गाव पण
ु े

सुरु-06, आवळ -01, िे नट्री-01, ज ांभळ
ु -01, अिोक-03, कडुननम-01

एकूण-13 सदर वक्ष
ृ ािंची मािकी र्ैन िाळे ची आहे . सदर ठिकाणी
मनपा मिंर्ुर नकािानुसार िाळे चे नपवन िािंर्काम करणेसािी सदरचे

वक्ष
ृ अडथळा िरत आहे . तरी मानािंकानुसार 26 वक्ष
ृ ािंची अनामत
11

श्री. अिोक ककसन म्हस्के

रोहाऊस निं 12 ईिानी गाडधन,
से निं 29 इस्कॉन मिंठदर रोड

आकुडी रे ल्वे स्टे िन र्वळ, आकुडी

उदयान/3अ/कापव/467/2020
ठदनािंक- 30/01/2020

रोहाऊस निं 12 ईिानी
गाडधन,

मिंठदर रोड

से निं 29 इस्कॉन

आकुडी रे ल्वे स्टे िन र्वळ

रक्कम भरुन घेवन
ू सदरचे वक्ष
ु ध काढण्याची लिफारस आहे .
ृ पण

फिस्टलप म-01, सदर वक्ष
ृ ाची मािकी अर्धदार यािंची आहे . सदरचे
वक्ष
ू घरामध्ये
ृ ड्रेनेर् िाईनवर असल्याने िाईन चॉकाप होत असन
दघ
ं ी पसरत असल्याने सदरचे वक्ष
ु द
ृ पुणध काढण्याची लिफारस आहे .

िेरा

अ.

अर्धदाराचे नाव

सिंदभध

झाडाचे ठिकाण

तपलिि

12

कायधकारी अलभयिंता

उदयान/3अ/कापव/891/2020

प्रभाग क्र 20 कासारवाडी

न िळ-01, बॉटल प म-01, उां बि-01, सप
ु िीप म-01, फिस्टे लप म-

िेर्ारी

मनपाची असन
ू प्रभाग क्र 20 कासारवाडी येथीि मिंत्री कॉम्प्िेक्स

क्र.

स्थाप्य ह क्षेत्रीय कायाधिय,
पपिं चचिं मनपा, कासारवाडी

13

आरोग्य ननररक्षक

ग क्षेत्रीय कायाधिय प्रभाग 27,

पपिंपरी चचिंचवड महानगरपालिका
14

सौ. भगवती टी केसवानी

सी- 9/1 वैष्णवदे वी मिंठदरार्वळ,
पपिंपरी

15

श्री. ननतीन प्रताप काळर्े
काळर्ेवाडी च-होिी िु
ता हवेिी जर् पुणे

ठदनािंक- 27/02/2020

उदयान/3अ/कापव/865/2020
ठदनािंक- 24/02/2020

उदयान/3अ/कापव/1116/2020
ठदनािंक- 21/05/2020

उदयान/3अ/कापव/991/2020
ठदनािंक-17/03/2020

येथीि मिंत्री कॉम्प्िेक्स

प्रभाग क्र 27 आरोग्य

पवभाग कायाधिय रहाटणी
गाविाण

सी- 9/1 वैष्णवदे वी
मिंठदरार्वळ,
पपिंपरी

मनपा रस्ता व वद
ृ ावन

कॉिनी तसेच गिंर्वधनगरी
सोसायटी तापकीर नगर
मोिी

पुणध

काढणे

01, सुब भुळ-01, अिोक-06 एकूण-12
िेर्ारीि

सदर वक्ष
ृ ािंची

मािकी

करणे

12

0

0

01

01

0

03

0

04

0

र्ागेवर इमारत िािंर्ण्याचे काम तातडीने सरु
ु करावयाचे

असल्याने सदरचे वक्ष
ृ पुणध काढण्याची लिफारस आहे .

पपांपळ-01, सदर वक्ष
ृ ाची मािकी मनाची असून प्रभाग क्र 27
आरोग्य

पुनरोपन

कायाधियामागीि

सौचाियाच्या

ब्िॉकिा

िौचाियाच्या

र्ोका

पुनरोपन करणेची लिफारस आहे .

ननमाधण

र्वळ

झाल्याने

वक्ष
ृ

असल्याने

सदर

वक्ष
ृ ाचे

पपांपळ-01, सदर वक्ष
ृ ाची मािकी अर्धदार यािंची आहे . सदरचे वक्ष
ृ
नैसचगधकरर्य उगविे असन
ू खप
ु वाढिेिे आहे . घराच्या लभिंतीिगत
असल्याने िेर्ारीि घरािंना र्ोका ननमाधण झािेिा असल्याने सदरचे
वक्ष
ृ पुणध काढण्याची लिफारस आहे .
पेल्ट िॉिम-01,

शसल्ककॉटन-02,

पेल्टाफॉरम

वक्ष
ृ ाची

मािकी

मनपाची आहे . सदर वक्ष
ृ कॉकरीटीकरणामध्ये येत असल्याने पुणध
काढण्याची लिफारस आहे . तसेच लसल्ककॉटन वक्ष
ृ ाची मािकी
सोसायटीची असून सदरची वक्ष
ृ वाळिेिी असल्याने फािंदया खािी
पडतात सोसायटीच्या आवारामध्ये िहानमुिे खेळतात व येणा

र्ाणा-या मागाधवर असल्याने डोक्यावर फािंदया पडुन वारिं वार अपघात
16

श्री. िी एस गायकवाड (इस्टे ट

इन्चार्ध) सी आय आर टी, भोसरी
पुणे-26

उदयान/3अ/कापव/895/2020
ठदनािंक-17/03/2020

सी आय आर टी
आवारामध्ये

होत असतात. तरी सदरचे वक्ष
ृ पुणध काढण्याची लिफारस आहे .
िे नट्री-01,

शििस-01,

िल
ु मोहि-02,

सदर

वक्ष
ृ ािंची

मािकी

सी.आर.आर टी ची असन
ू रे नट्री वक्ष
ृ मुख्य लसक्युरीटी केिीन र्वळ
असल्याने झाडािंच्या मळ
ु यािंमळ
ु े मुख्य गेट ििंद करणे व उघडणेस
अडथळा िरत आहे . तसेच आय डी टी आर व सी आय आर टी

यािंच्या मध्ये र्ोडणा-या रस््यास अडथळा िरत असल्योन सदरची
वक्ष
ु ध काढण्याची लिफारस आहे .
ृ पण

िेरा

अ.

अर्धदाराचे नाव

सिंदभध

झाडाचे ठिकाण

तपलिि

17

कायधकारी अलभयिंता

उदयान/3अ/कापव/911/2020

प्रभाग क्र 31 मर्ीि मख्
ु य

न िळ-01, सदर वक्ष
ू गर्ानन नगर
ृ ािंची मािकी मनपाची असन

क्र.

ह क्षेत्रीय कायाधिय स्थाप्य

ठदनािंक-26/02/2020

पवभाग पपिं चचिं मनपा
18

श्री. श्रीर्र हररभाऊ मायभटे

उदयान/3अ/कापव/799/2020

से निं 16 रार्ेलिवार्ीनगर,

लसध्दीपाकध प्िॉट न 76, चचखिी
19

र्ार्ववाडी पुणे

श्री. प्रसन्न सहकारी/ सिंदीप तािंिे व
खोपडे

प्रसन्न सहाकरी गह
ृ रचना सिंस्था से

ठदनािंक-25/02/2020

उदयान/3अ/कापव/800/2020
ठदनािंक-26/02/2020

निं 2बिल्डीिंग निं 30 इिंद्रायणीनगर
20

भोसरी पुणे-26

कायधकारी अलभयिंता

क क्षेत्रीय कायाधिय, भोसरी
26

21

पुणे-

अलभर्ीत सोपान लििंदे

प्िॉट निं 24, एफ 2 ब्िॉक, एम
आय डी सी, पपिंपरी -18

22

श्री. पी. िी. पोन्नप्पन पपल्िे

सती ननवास सद
ु िधननगर, स निं
79/50 रोड निं 2, पपिंपळे गरु व

23

पुणे-61

श्री. श्रीकािंत कुिकणी

दव
ु ांकुर बिल्डीिंग गावडे कॉिनी,
टाटा मोटसध, चचिंचवड पुणे-33

रस्ता

से निं 16 रार्ेलिवार्ीनगर,
लसध्दीपाकध प्िॉट न 76,
चचखिी र्ार्ववाडी पुणे

ठदनािंक-28/02/2020

काढणे

गल्िी निं 2 येथे रस््याचे काम चािु असून वक्ष
ृ रस््याचे मध्ये येत
िक्यता आहे . तरी सदर वक्ष
ृ पुणध काढण्याची लिफारस आहे .

न िळ-01, सदर वक्ष
ृ ािंची मािकी अर्धदार यािंची आहे . पवस्तार
लमळकतीवर झुकिेिा असून मुळया पाण्याच्या टाकीमध्ये गेिेल्या

01

0

01

0

01

0

19

0

01

0

02

0

01

0

लिफारस आहे .

30 इिंद्रायणीनगर सोसायटी

गेिेल्या असून

र्ार्ववाडी मनपा नािा

करणे

आहे . वक्ष
ृ पडण्याची िक्यता आहे . तरी सदरचे वक्ष
ृ पुणध काढण्याची
न िळ-01, आांब -01, ज ांभळ
ु -01, सदर वक्ष
ृ ािंची मािकी मनपाची

सिंस्था से निं 2बिल्डीिंग निं

पुनरोपन

आहे . कामकार्ामळ
ु े वाहतक
ु ीस अडथळा िरत असन
ू अपघात होणेची

प्रसन्न सहाकरी गह
ृ रचना

िगत
उदयान/3अ/कापव/835/2020

पुणध

आहे . वक्ष
ु या ड्रेर्ेन मध्ये
ृ फुटपाथवर असून उिं ची वाढिेिी आहे . मळ

रस््याच्या ठदिेने झक
ु िेिे असल्यान र्ोका ननमाधण

होण्याची िक्यता आहे . तरी नारळ-01 वक्ष
ु ध काढण्याची व आिंिा
ृ पण
तसेच र्ािंभळ
ु वक्ष
ृ ािंचा पवस्तार कमी करण्याची लिफारस आहे .

गचांच-05, भेंडी-04,भोकि-01, ब भळ
ु -01, िेवि -01, सब
ु भळ
ु -06,
उां बि-01, सदर वक्ष
ृ ािंची मािकी मनपाची असून नािा िािंर्कामास
अडथळा िरत असल्याने सदरची वक्ष
पुणध काढण्याची लिफारस
ृ
आहे .

उदयान/3अ/कापव/884/2020
ठदनािंक-5/03/2020

उदयान/3अ/कापव/1118/2020
ठदनािंक-16/03/2020

उदयान/3अ/कापव/945/2020
ठदनािंक-13/03/2020

एम आय डी सी भोसरी
मनपा रस््यािगत

स निं 79/50 रोड निं 2,
पपिंपळे गुरव पुणे-61

स ि-01, सदर वक्ष
ू वक्ष
ु ध वाळिेिे
ृ ाची मािकी मनपाची असन
ृ पण

असल्याने केव्हाही पडण्याची िक्यता आहे . तरी सदर वक्ष
पण
ु ध
ृ
काढण्याची लिफार आहे .

न िळ-02, सदर वक्ष
वक्ष
ू
ृ ािंची मािकी अर्धदार यािंची असन
ृ ास

िेंडयािा ककड िागिेने फळ र्ारण होत नाही तरी सदरचे वक्ष
ृ पुणध
काढण्याची लिफारस आहे .

दव
ु ांकुर बिल्डीिंग गावडे

न िळ-01, सदर वक्ष
ू सदर वक्ष
ृ ाची मािकी अर्धदार यािंची असन
ृ

टाटा मोटसध, चचिंचवड

पाकींगमध्ये पडत असतात भपवष्यात र्ोका ननमाधण होऊ िकतो

कॉिनी,

िेर्ारीि

िेर्ारीि सोसाटीच्या ठदिेने झुकिेिे आहे . झावळया व फळे
तरी सदर वक्ष
ु ध काढण्याची लिफारस आहे .
ृ पण

िेरा

अ.

अर्धदाराचे नाव

सिंदभध

झाडाचे ठिकाण

तपलिि

24

श्री. प्रताप गुिािचिंद कोिारी

उदयान/3अ/कापव/782/2020

युरोककड्स िािवाडी बिल्डीिंग,

न िळ-01, सदर वक्ष
ृ ाची मािकी अर्धदार यािंची आहे . झाडाच्या

क्र.

युरोककड्स िािवाडी बिल्डीिंग,

ठदनािंक-26/02/2020

श्रीर्रनगर चचिंचवड पण
ु े-33
25

कायधकारी अलभयिंता

उदयान/3अ/कापव/515/2020

अ क्षेत्रीय कायाधिय स्थाप्य

ठदनािंक-6/02/2020

पवभाग पपिं चचिं मनपा
26

श्री. सनति िी अग्रवाि

स निं 142, अडोर वेल्डीिंग किंपनी
र्वळ, काळभोरनगर, चचिंचवड

उदयान/3अ/कापव/3528/2019
ठदनािंक- 12/12/2019

पण
ु े-33
27

श्री. समीर रमाकािंत आडके

आर एि-31, चगरीमन र्ी ब्िॉक,
एम आय डी सी सिंभार्ीनगर,

उदयान/3अ/कापव/781/2020
ठदनािंक- 26/2/2020

सपोदयान र्वळ, चचिंचवड-19

श्रीर्रनगर चचिंचवड पुणे

कपवरार् वाईन्स समोर,
आकुडी

स निं 142, अडोर वेल्डीिंग

किंपनी र्वळ, काळभोरनगर,
चचिंचवड पुणे

आर एि-31, चगरीमन र्ी
ब्िॉक, एम आय डी सी
सिंभार्ीनगर,

सपोदयान र्वळ

सही/-

पुणध

काढणे

मुळया वरती आिेल्या असन
ू िेर्ारीि सोसायटीच्या िार्स
ू झुकिेिे

करणे

01

0

0

01

13

0

01

0

आहे . भपवष्यात वक्ष
उन्मळून िेर्ारीि इमारतीस र्ोका ननमाधण
ृ
होऊ िकतो. तरी सदरचे वक्ष
ृ पुणध काढण्याची लिफारस आहे .

पपांपळ-01, सदर वक्ष
ू उिं ची व पवस्तार
ृ ाची मािकी मनपाची असन
वाढिेिा आहे . सदर ठिकाणी मनपा रस््याचे लसमेंट कााँक्रीटीकरणाचे

कामकार् चािू असन
ू ड्रेनेर् िाईन व पाण्याच्या िाईनिा अडथळा
िरत आहे . तरी सदर वक्ष
ृ ाचे पुनरोपन करण्याची लिफारस आहे .

बॉटलप म-13, सदर वक्ष
ृ ािंची मािकी अर्धदार यािंची आहे . सदर वक्ष
ृ

पुणप
ध णे वाळिेिी असन
ू सिंियास्पदरर्य मेिेिी आहे . 13 वक्ष
ृ ािंची
तडर्ोड फी 5000/- प्रतीवक्ष
ृ प्रमाणे र.रु 65000/- भरुन घेणेची व

मानािंकानस
सदरची वक्ष
पण
ु ार अनामत रक्कम भरुन घेवन
ू
ु ध
ृ
काढणेसािी वक्ष
ृ प्राचर्करण सलमतीने ननणधय घेणेकामी लिफारस आहे

न िळ-01, सदर वक्ष
ू उिं ची वाढिेिी
ृ ाची मािकी अर्धदार यािंची असन
आहे . िेर्ारीि लमळकतीवर झुकिेिी आहे . झावळया व फळे पडत
असतात भपवष्यात र्ोका ननमाधण होणेची िक्यता आहे . तरी
वक्ष
ृ पुणध काढण्याची लिफारस आहे .

सही/-

सदर

उद्यान अचर्क्षक

वक्ष
ृ अचर्कारी तथा मुख्य उद्यान अचर्क्षक

पपिंपरी 411018

पपिंपरी 411018

पपिंपरी चचिंचवड महानगरपालिका

पुनरोपन

पपिंपरी चचिंचवड महानगरपालिका

िेरा

पपिंपरी चचिंचवड महानगरपालिका, पपिंपरी 411018
उद्यान/ वक्ष
ृ सिंवर्धन पवभाग

परिशिष्ठ “ब” (दिन ांक 28/5/2020)
अ.
क्र.
1

अर्धदाराचे नाव

सिंदभध

झाडाचे ठिकाण

अरकॉन असोलसएट्स

उदयान/3अ/कापव/934/2020

से निं 20 स निं 56 पै, 57पै, 63 उां बि-01, पवल यती गचांच-01,

से निं 20 स निं 56 पै, 57पै,

तष
ु ार रघन
ु ाथ

ठहिंगे

गरु
ु कृपा स निं 36/4, 2/1

पण
ु ध

पुनरोपन िेरा

काढणे करणे

03

0

ठदनािंक- 4/3/2020

प्रभाग क्र 10 इिंठदरानगर, हॉटे ि ऑस्ट्रे शलयन ब भळ-03, सदर वक्ष
ृ ािंची मािकी मनपाची असून वक्ष
ृ
पुणध वाळिेिी आहे . वादळी वा-याने पडण्याचा र्ोका ननमाधण होत
पिंचिीि समोर, चचिंचवड पण
ु े

03

0

उदयान/3अ/कापव/874/2020

पवकास कॉिनी िािंडव
े ाडी,

न िळ-01,

01

0

सोसायटी

नागरीकािंच्या आिंगावर पडुन अपघात होत असल्याने सदर वक्ष
ु ध
ृ पण
02

0

01

0

ठदनािंक- 11/3/2020

63 पै, 64 पै, ननगडी पण
ु े
2

तपलिि

उदयान/3अ/कापव/860/2020

पवििि मिंदीर िेर्ारी,

शसल्ककॉटन-01, सदर वक्ष
ृ ािंची

मािकी अर्धदार यािंची असन
ू झोपडपट्टी पन
ु वधसन प्रकल्प(SRA)

पै, 64 पै, ननगडी पण
ु े

िािंर्कामामध्ये सदरची वक्ष
ृ येत असल्याने

मानािंकानस
ु ार 3 वक्ष
ृ ािंची

अनामत भरुन घेऊन सदची वक्ष
ृ पुणध काढण्याची लिफारस आहे .

आहे . तरी सदर वक्ष
ृ पुणध काढण्याची लिफारस आहे .

मोरवाडी पपिंपरी-18
3

अड. ननतीन ज्ञानेश्वर िािंडगे
िाँक ऑफ महाराष्ट्र बिल्डीिंग
िािंडव
े ाडी, भोसरी पुणे-39

4

श्री. िािंताराम मोरे श्वर खोल्िम
बिल्डीिंग निं ए-67, प्िॉट निं

1 स न 74 व 80 भाग िी यु

ठदनािंक- 3/3/2020

उदयान/3अ/कापव/873/2020
ठदनािंक- 3/3/2020

भिंडारी स्कायिाईन पुणे
5

आळिं दी रोड दत्तनगर ठदघी पण
ु े
श्रीम. दे वी अप्पु नायर

तपोवन रस्ता चैतन्य हौ सोसा
पपिंपरी गाव पुणे-17

िलिकािंत रार्ाकृष्ण येवाहरे

बिल्डीिंग निं

ठदनािंक- 31/1/2020

ए-67, प्िॉट निं 1 स
पण
ु े

आळिं दी

तपोवन रस्ता चैतन्य हौ सोसा
पपिंपरी गाव

मािकी

अर्धदार

यािंची

असून

वक्ष
ृ

काढण्याची लिफारस आहे .

दत्तनगर ठदघी पुणे
उदयान/3अ/कापव/490/2020

वक्ष
ृ ाची

रस््यािगत झक
ु िेिे आहे . झावळया व फळे येणा-या र्ाणा-या

न 74 व 80 भाग िी यु भिंडारी
स्कायिाईन

सदर

रोड

आांब -01, न िळ-01, सदर वक्ष
ृ ािंची मािकी अर्धदार यािंची असून
ड्रेनेर् िाईन िेर्ारी असल्याने वक्ष
ू
ृ ािंमुळे वारिं वार लिकेर् होत असन
दग
ं येत असल्यामळ
ु े सदर वक्ष
ु ध काढण्याची लिफारस आहे .
ु र्
ृ पण

न िळ-01, सदर वक्ष
ू सदरचे वक्ष
ृ ाची मािकी अर्धदार यािंची असन
ृ

लमळकतीमध्ये लभिंतीिगत असून उिं ची वाढिेिी आहे . िेर्ारीि
घरािंकडे फािंदया झुकिेल्या आह. मुळया वरती आल्या असुन वादळ
वा-याने वक्ष
ृ पडुन जर्पवत व पवत्त हानी होऊ िकते. तरी सदरचे
वक्ष
ु ध काढण्याची लिफारस आहे .
ृ पण

अ.
क्र.
6

7

अर्धदाराचे नाव

सिंदभध

झाडाचे ठिकाण

तपलिि

श्री. रमेि तुकाराम र्गताप

उदयान/3अ/कापव/490/2020

स निं 29/1, पपिंपळे गुरव, पण
ु े

कडुननम-01, सदर वक्ष
ृ ाची मािकी अर्धदार यािंची आहे . मनपा मिंर्ूर

स निं 29/1, पपिंपळे गुरव, पण
ु े
श्री. पवश्वास र्पे

ििंगिा निं 8 किडम पाकध

सोसायटी न्यू डी पी रोड, स्टे ट

ठदनािंक- 31/1/2020

उदयान/3अ/कापव/1119/2020
ठदनािंक- 6/3/2020

िाँकच्या मागे, पपिंपळे ननिख
8

पुणे-27

श्री. पुिंडलिक तुकाराम चौघुिे

रा. सी 1/3, इिाइट गाडधन्स,
औिंर्, पुणे

9

कायधकारी अलभयिंता

स्थाप्य ह क्षेत्रीय कायाधिय
कासारवाडी पुणे-34

10

श्री. ठदगिंिर िािमुकिंु द पाटीि
से निं 25 प्िॉट निं 266,
प्राचर्करण ननगडी

ििंगिा निं 8 किडम पाकध सोसायटी

न्यू डी पी रोड, स्टे ट िाँकच्या
मागे, पपिंपळे ननिख

पुणध

पुनरोपन िेरा

काढणे करणे

नकािानस
ु ार िािंर्कामास अडथळा िरत आहे . तरी मानािंकानुसार
अनामत भरुन घेवन
ू सदरचे वक्ष
ु ध काढण्याची लिफारस आहे .
ृ पण

फिस्टे लप म-04, सदर वक्ष
ृ ािंची मािकी अर्धदार यािंची आहे . वक्ष
ृ ािंच्या

मळ
ु या लसमालभिंती खािी गेल्या असन
ू लभिंत पडणेची िक्यता आहे .

01

0

0

04

01

0

03

0

02

0

02

0

सदरची वक्ष
िं र प्िॉट मध्ये मानािंकापेक्षा र्ास्त वक्ष
ृ पुणध काढिेनत
ृ

लिल्िक राहत आहे . तरी सदरची वक्ष
ृ पुणध काढण्याची लिफारस
आहे .

उदयान/3अ/कापव/222/2020
ठदनािंक- 2/3/2020

मौ. रावेत स निं 65/2/1

ज ांभुळ-01, सदर वक्ष
ृ ाची मािकी अर्धदार यािंची आहे . सदरचे वक्ष
ृ
मनपा

मिंर्ुर

मानािंकानुसार

नकािानुसार

वक्ष
ृ ािंची

िािंर्कामास

अनामत

काढण्याची लिफारस आहे .
उदयान/3अ/कापव/892/2020
ठदनािंक- 27/2/2020

उदयान/3अ/कापव/1083/2020
ठदनािंक- 16/03/2020

प्रभाग क्र 20 कासारवाडी सी एम
ई िगतचा 9 मी डी पी रस्ता

से निं 25 प्िॉट निं 266,
प्राचर्करण ननगडी

भरुन

अडथळा

घेवन
ू

सदर

िरत

वक्ष
ृ

आहे .

पुणध

क . ब भळ
ु -01, पेल्ट्र िोिम-01, िुलमोहोि-01, सदर वक्ष
ृ ािंची मािकी
अर्धदार यािंची आहे . प्रभाग क्र 20 कासारवाडी येथीि सी. एम. ई.
िगतचा 9 मीटर डी पी रस्ता पवकलसत करणेच्या कामात अडथळा
िरत आहे . तरी सदरची वक्ष
ृ पुणध काढण्याची लिफारस आहे .

न िळ-01, सुब भुळ-01, सदर वक्ष
ू
ृ ािंची मािकी अर्धदार यािंची असन

नारळ वक्ष
ु िेिे असन
ू नारळ िेर्ारीि
ृ िेर्ारीि लमळकतीवर झक
प्िॉट मध्ये पडत असल्याने वाद होत असतात तसेच सि
ु ाभळ
ु वक्ष
ृ
हे

वादळ

वा-यामध्ये

पडण्याची

िक्यता

वाटत

असल्यामळ
ु े

मानािंकानस
पण
ु ार 3 वक्ष
ू
ु ध काढण्याची
ृ ािंची अनामत भरुन घेवन
लिफारस
11

श्री. म्हाळसाकािंत माध्यलमक

व उच्च माध्यलमक पवद्यािय
से निं 28 प्राचर्करण ननगडी
पण
ु े

उदयान/3अ/कापव/1081/2020
ठदनािंक- 14/05/2020

श्री. म्हाळसाकािंत माध्यलमक व

कॅशिय -02, ननलगििी-01, अिोक-04 सदर वक्ष
ृ ािंची मािकी अर्धदार

से निं 28 प्राचर्करण ननगडी

आांब -01, िे नट्री-01 वक्ष
पुणध झुकिेिे असून दस
ु रे
ृ ापैकी 1 वक्ष
ृ

उच्च माध्यलमक पवद्यािय

यािंची असन
ू पवस्तार वाढिेिा असल्यामुळे छाटणी करणेस तसेच

िाळे च्या लभिंतीिगत असल्यामळ
ु े वादळ वा-यामळ
ु े अिंगावर पडण्याची
िक्यता असल्यामळ
ु े मानािंकानुसार अनामत भरुन घेऊन सदरचे वक्ष
ृ
पण
ु ध काढण्याची लिफारस आहे .

अ.

अर्धदाराचे नाव

सिंदभध

झाडाचे ठिकाण

तपलिि

12

डायमिंड नेक्सस असोलसएट्स

उदयान/3अ/कापव/801/2020

आवकर प्िॉट निं 196, से निं

कडुननम-30, शससम-03, सदरची वक्ष
ृ ाची मािकी अर्धदार यािंची

क्र.

तफे नरे िकुमार रावर्ीभाई

पटे ि रा. आवकर प्िॉट निं

ठदनािंक- 26/02/2020

27/अ ननगडी प्राचर्करण पुणे

196, से निं 27/अ ननगडी
13

प्राचर्करण पुणे-44

श्री. एन. एस गौडा

से निं 18 प्िॉट निं 577,

सहा उद्यान ननररक्षक

ग प्रभाग पपिं चचिं मनपा

पुनरोपन िेरा

काढणे करणे
33

0

01

0

12

0

मानािंकानस
ु ार 33 वक्ष
ु ध
ृ ािंची अनामत भरुन घेऊन सदरची वक्ष
ृ पण
काढण्याची लिफारस आहे .

उदयान/3अ/कापव/801/2020
ठदनािंक- 26/02/2020

लिवतेर् नगर, चचिंखिी पण
ु े
14

आहे . सदर वक्ष
ृ मिंर्ुर िािंर्कामाच्या लसमालभिंती मध्ये येत असल्याने

पुणध

उदयान/3अ/कापव/3641/2020
ठदनािंक- 21/11/2020

से निं 18 प्िॉट निं 577,

लिवतेर् नगर, चचिंखिी पण
ु े

सार्ुवासवाणी उद्यान, पपिंपरी

न िळ-01, सदर वक्ष
ु े
ृ ाची मािकी अर्धदार यािंची आहे . वक्ष
ृ ामळ

लसमालभिंतीस तडे गेिेिे असन
ु लभिंत पडुन अपघात होण्याची िक्यता
नाकारता येत नाही. तरी मानािंकानुसार 1 वक्ष
ृ ाची अनामत भरुन
घेऊन सदरचे वक्ष
ृ पुणध काढण्याची लिफारस आहे .

खािीि वक्ष
ृ ािंची मािकी मनाची आहे . शसल््हिओक-01, सदर वक्ष
ृ
पुणप
ध णे वाळिेिे व अर्धवट खोड तोडिेिे असल्याने केव्हाही पडु िकते.

तरी सदर वक्ष
पुणध काढण्याची लिफारस आहे . अिोक -11, सदर
ृ
वक्ष
पुणध वाळिेिे असून अर्धवट खोड
ृ ािंची उिं ची कमी केिेनिंतर वक्ष
ृ

लिल्िक आहे त. तरी सदरची वक्ष
ृ पुणध काढण्याची लिफारस आहे . तसेच

शसल््हि ओक-07, सदर वक्ष
ू
ृ ािंची उिं ची वार्वी पेक्षा र्ादा वाढिेिी असन

फािंदया वाळिेल्या आहे . काही वक्ष
ृ ािंना ककड िागिेमुळे कमकुवत

झािेिी आहे त. वादळी वा-यामध्ये पडू िकते. तरी सदर वक्ष
ृ ािंची उिं ची

र्मीनी पासून 15 फुटावर छाटणी करणेची लिफारस आहे . सुरु-03,
सदर पैकी 1 वक्ष
उद्यानातीि र्िर्िा िेर्ारी असल्याने कचरा
ृ

र्िर्ब्यामध्ये र्ादा प्रमाणात पडुन पाणी घाण होते. उवधरीत वक्ष
ृ
रस््याच्या ठदिेने झुकिेल्या असल्यामुळे फािंदया पडुन अपघात होणेची
िक्यता आहे . तरी सदर वक्ष
ृ ािंच्या फािंदया छाटणी करणेची लिफारस
आहे

अ.

अर्धदाराचे नाव

सिंदभध

झाडाचे ठिकाण

तपलिि

15

कायधकारी अलभयिंता

उदयान/3अ/कापव/855/2020

प्रभाग क्र 27 कुणाि हॉटे ि ते

पेल्ट िोिम-04, अिोक-01, कडुननम-01, बि म-01 सदर वक्ष
ृ ािंची

रहाटणी

वस्ती 12 मी रुिं द रस््याचे कॉकक्रटीकरणाचे कामकार् मध्ये

क्र.

ग क्षेत्रीय स्थाप्य कायाधिय
पपिं चचिं महानगरपालिका

ठदनािंक- 2/3/2020

नखाते वस्ती 12 मी रुिं द रस्ता

पुणध

काढणे करणे
03

मािकी मनपाची आहे . प्रभाग क्र 27 कुणाि हॉटे ि ते नखाते
सदरची वक्ष
ू पेल्टाफोरम वक्ष
ु रोपन
ृ अडथळा िरत असन
ृ ाचे पन
करणेस व उवधरीत वक्ष
ु ध काढण्याची लिफारस आहे .
ृ पण

सही/-

उद्यान अचर्क्षक

पपिंपरी चचिंचवड महानगरपालिका
पपिंपरी 411018

पुनरोपन िेरा

सही/-

प्र.वक्ष
ृ अचर्कारी तथा मुख्य उद्यान अचर्क्ष
पपिंपरी चचिंचवड महानगरपालिका
पपिंपरी 411018
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