पपिंपरी चचिंचवड महानगरपालिका, पपिंपरी 411018
उद्यान/ वक्ष
ृ सिंवर्धन पवभाग

परिशिष्ठ “अ” (दिन ांक 18/2/2020)
अ.
क्र.
1

अर्धदाराचे नाव

सिंदभध

झाडाचे ठिकाण

तपलिि

रामभाऊ हरीभाऊ कुदळे

उदयान/3अ/कापव/460/2020

माऊिी टी सेंटर िेर्ारी,

बि म-01 सदर वक्ष
ृ ाची मािकी अर्धदार यािंची आहे . सदर वक्ष
ृ

ठदनािंक- 24/1/2020

माऊिी टी सेंटर िेर्ारी,
तपोपन रोड, पपिंपरी-17
2

सुनीि ह. अडवाणी
मे.फाईव्हस्तटार

3

उपअलभयिंता
स्तथाप्य
पपिंपरी
पपिंपरी

4

ब

चचिंचवड

क्षेत्रीय

किंपनी

कायाधिय,

महानगरपालिका,

कायधकारी अलभयिंता

बी.आर.टी.एस पवभाग,

उदयान/3अ/कापव/356/2020
ठदनािंक- 26/1/2020

उदयान/3अ/कापव/470/2020
ठदनािंक- 20/1/2020

उदयान/3अ/कापव/471/2020
ठदनािंक- 24/1/2020

पपिंपरी

प्राचायध

रार्माता जर्र्ाऊ लिक्षण प्रसारक
मिंडळ, किा वाणणज्य व पवज्ञान

महापवद्यािय, दत मिंठदर र्वळ,
िािंडव
े ाडी भासरी पण
ु े-39

काढणे करणे

दक
ध णे वाळिेिे आहे .
ू ते पुणप
ु ाना समोर, रस्त्याच्या कडेिा असन

01

0

01

0

0

02

12

0

05

0

रहदारीस अडथळा िरत असल्याने सदरचे वक्ष
पुणध काढण्याची
ृ

स.निं 83 पै, 87 पै, 88 पै,
139 पै मौर्े वाकड पण
ु े

क टे िी ब भुळ-01 सदर वक्ष
ृ ाची मािकी अर्धदार यािंची आहे . मिंर्रू
नकािानस
ु ार

बािंर्कामास

सदरचे

वक्ष
ृ

अडथळा

िरत

असन
ू

मानािंकानुसार वक्ष
सदरचे वक्ष
पण
ू
ु ध
ृ ाची अनामत भरुन घेवन
ृ
काढण्याची लिफारस आहे .

पपिंपरी चचिंचवड महानगरपालिका,

5

पुनरोपन िेरा

लिफारस आहे .

किंस्तरक्िन

वाकड पुणे-411057

तपोपन रोड, पपिंपरी-17

पण
ु ध

उदयान/3अ/कापव/393/2020
ठदनािंक- 14/1/2020

प्रभाग क्र 16, स निं 18.00
मी डी.पी रस्तता रावेत

रावेत, सी.डी वकध पासन
ु ते
वाल्हे करवाडी चौकापयंत
34.5 मी रस्तता

बॉटलप म-01, उां बि-01 सदर वक्ष
ृ ािंची मािकी मनपाची आहे .
सदरचे वक्ष
ु ीस अडथळा
ृ 18 मी डी पी रस्त्याचे कामात व वाहतक

िरत असन
ू भपवष्यात अपघात होणेची िक्यता आहे . तरी सदर
वक्ष
ृ ािंचे पुनरोपन करणेची लिफारस आहे .

स ग-12, सदर वक्ष
ृ ािंची मािकी मनपाची आहे .34.50 मी पवकास

आराखडयातीि रस्तता पवकलसत करण्याच्या कामात रस्त्यामर्ीि
वक्ष
ू सदरचे वक्ष
ु ध काढण्याची लिफारस
ृ अडथळा िरत असन
ृ पण
आहे .

रार्माता जर्र्ाऊ लिक्षण

अिोक-05, सदरची वक्ष
ृ अर्धदार यािंच्या मािकीची आहे . सदरची

वाणणज्य व पवज्ञान

गॅिरीवर

प्रसारक मिंडळ, किा

महापवद्यािय, दत मिंठदर

र्वळ, िािंडव
े ाडी भासरी पण
ु े39

वक्ष
ृ िाळे ज्या लभिंती िेर्ारी असल्याने वा-याने िाळे च्या लभिंतीवर व
आदळत

लिफारस आहे .

असल्यामुळे

सदरची

वक्ष
ृ

पुणध

काढण्याची

अ.
क्र.
6

अर्धदाराचे नाव

सिंदभध

झाडाचे ठिकाण

तपलिि

रामदास महाद ु गायकवाड

उदयान/3अ/कापव/482/2020

लभमनगर, बुध्द पवहाराचे

गुलमोहि-01, सब
ु भुळ-01 सदरची वक्ष
ृ अर्धदार यािंच्या मािकीची

लभमनगर, बुध्द पवहाराचे मागे,
मोिी पण
ु े

7

मख्
ु याध्यापपका

णखवसरा पाटीि (मुिे), प्राथलमक
िाळा, मिंगिनगर, थेरगाव पण
ु े

8

अलभषेक गोपविंद बारणे,

नगरसेवक, िॉप निं 8,9 अलभर्ीत
पाकध,वनदे वनगर, थेरगाव

9

पण
ु े-411033

लिवानिंद पवििि किाि

लिवििंभो हौ सोसायटी, र्ारर्ाई

दे वी मिंठदर, रुपीनगर तळवडे पुणे
10

पण
ु े महानगर पररवहन

महामिंडळ, ननगडी डेपो कायाधिय

ठदनािंक- 29/1/2020

उदयान/3अ/कापव/488/2020
ठदनािंक- 31/1/2020

उदयान/3अ/कापव/489/2020
ठदनािंक- 31/1/2020

िलमधिा रार्ू बाबर

अलिष पाकध, सेक्टर निं 24,

प्िॉट निं 133/134, प्राचर्करण
12

पुणे

पुणे महानगर पररवहन महामिंडळ

लि, ननगडी आगार ननगडी पण
ु े-44

णखवसरा पाटीि (मि
ु े),

प्राथलमक िाळा, मिंगिनगर,
थेरगाव पुणे

प्रभाग क्र 23 थेरगाव,

अिोका सोसायटी चौक पुणे

पुनरोपन िेरा

काढणे करणे

आहे . गुिमोहर वक्ष
घराच्या लभिंतीर्वळ असल्याने लभिंतीस तडे
ृ

02

0

01

0

0

01

01

0

12

0

01

0

25

0

गेिेिे आहे . सब
वक्ष
र्लमनीच्या ठदिेने झक
ु ाभळ
ु
ु िेिे असन
ू
ृ
कर्ीही पडु िकते तरी सदरची वक्ष
ृ पुणध काढण्याची लिफारस आहे .

उां बि-01, सदर वक्ष
ध णे
ु प
ृ ाची मािकी मनपाची आहे . सदरचे वक्ष
ृ पण

सुकिेिे असन
ध णा, जर्वीत हाणी व इमारतीचे नक
ू , पडुन दघ
ु सान
ु ट

होणेची िक्यता असल्याने सदरचे वक्ष
ृ पुणध काढण्याची लिफारस
आहे .

पपांपळ-01

सदर

वक्ष
ृ ाची

मािकी

मनपाची

आहे .

सदर

वक्ष
ृ

रस्त्याच्या मर्ोमर् असन
ू पवस्ततार वाढिेिा आहे . फािंदया पडुन

भपवष्यात दघ
ध णा होणेची िक्यता असल्याने सदर वक्ष
ु ट
ृ ाचे पुनरोपन
करण्याची लिफारस आहे .

उदयान/3अ/कापव/402/2020
ठदनािंक- 7/1/2020

उदयान/3अ/कापव/217/2020
ठदनािंक- 1/2/2020

ननगडी आगार, पण
ु े
11

मागे, मोिी पुणे

पुणध

उदयान/3अ/कापव/482/2020
ठदनािंक- 1/2/2020

उदयान/3अ/कापव/218/2020
ठदनािंक- 13/1/2020

लिवििंभो हौ सोसायटी,

न िळ-01 सदर वक्ष
ृ ाची मािकी िेर्ारीि राहणार श्री. सगळे यािंची

रुपीनगर तळवडे पुणे

असल्याने

र्ारर्ाई दे वी मिंठदर,

भक्ती िक्ती आगार,

ननगडी लसमा लभिंतीिगत

से

27 प्िॉट निं 8/2

कोरोमिंडळ हौ.सोसा मनपा
रस्तता

ननगडी आगार लसमा
लभिंतीिगत, ननगडी

आहे . सदरचे वक्ष
अर्धदार यािंच्या लमळकतीच्या लभिंतीस घासत
ृ
मा.

वक्ष
ृ प्राचर्करण

घेणेकामी लिफारस आहे .

सलमतीने

पाहणी

करुन

ननणधय

सुब भुळ-12, पॉथोडीय -01 सदर वक्ष
ृ ाची मािकी मनपाची आहे .
सदरची वक्ष
ृ चाजर्ंग यनु नट व इन्सस्तटॉिेिन कररता तसेच पार्कंग
सािी

र्ागा

कमी

पडत

असल्यामळ
ु े

सब
ु ाभळ
ु -12

वक्ष
ृ

पण
ु ध

काढण्यास व पॉथोडीया-01 वक्ष
ृ ाची छाटणी करणेची लिफारस आहे .

बॉटलब्रि-01 सदर वक्ष
ृ ाची मािकी मनपाची आहे . सदचे वक्ष
ृ

पुणप
ध णे झक
ु िेिे असन
ू वादळ वा-या मुळे पडणेची िक्यता आहे .
``````````````1तरी सदरचे वक्ष
ु ध काढण्याची लिफारस आहे .
ृ पण

सुब भुळ-30, सदर वक्ष
ृ ािंची मािकी मनपाची आहे . ननगडी आगार
येथीि पार्कंग व आर टी ओ यािंनी र्प्त केिेिे वाहन पार्कंग

सािी र्ागा कमी पडत असल्यामुळे सदर वक्ष
ै ी 25 वक्ष
ु ध
ृ ािंपक
ृ पण
काढण्यास व 5 वक्षािंची छाटणी करणेची लिफारस आहे .

अ.

अर्धदाराचे नाव

सिंदभध

झाडाचे ठिकाण

तपलिि

13

मेहबुब सय्यद लिव सुझक
ु ी

उदयान/3अ/कापव/2905/2020

पी 66/73 डी-2 ब्िॉक एस.

ननलगगिी-01, सदर वक्ष
ृ ाची मािकी अर्धदार यािंची आहे . सदरचे

चचिंचवड

मळ
ु े लभिंतीस तडे गेिेिे असन
ू लभिंतपडून अपघात होणेची िक्यता

क्र.

पी 66/73 डी-2 ब्िॉक एस.

आय.डी.सी टे ल्कोरोड, चचिंचवड पण
ु -े

ठदनािंक- 19/9/2020

19
14

मे. डी. आर.गव्हाणे िॅ न्सडमाक्सध

एिएिपी तफे श्री. अलमत दामोदर
गव्हाणे, स निं 690/1अ/1/1/1, पी

उदयान/3अ/कापव/373/2020
ठदनािंक- 7/1/2020

एन गाडगीळ ज्वेिसधच्या, नालिक
15

रोड भोसरी पुणे-411039

मननषा काळुराम पवार(मार्ी

नगरसेपवका) स निं 174 पै मौर्े
डुडुळगाव, पण
ु े

16

श्री.डेव्हिपसध तफे सय
ध ािंत
ु क
तुकाराम र्ार्व

स निं 151/6 पै, चोपवसावाडी पुणे
17

कैिास हररचिंद्र सुरवसे

बािार्ीनगर, डॉ. पाटीि समोरीि
गल्िी, भोसरी पुणे-26

18

िैिर्ा अपवनाि मोरे

से निं 28, प्िॉट न 380,

प्राचर्करण, ननगडी, पण
ु े-411044
19

सनु नता महे ि हारके

लस.स.निं 3026,3027
रहाटणी पुणे

उदयान/3अ/कापव/349/2020
ठदनािंक- 21/1/2020

आय.डी.सी टे ल्कोरोड,

स निं 690/1अ/1/1/1, पी
एन गाडगीळ ज्वेिसधच्या,
नालिक रोड भोसरी पुणे

स निं 174 पै मौर्े
डुडुळगाव, पुणे

पुणध

पुनरोपन िेरा

काढणे करणे

वक्ष
ध णे लभिंतीवर नैसगीकरी्य उगविे आहे . वक्ष
ृ पुणप
ृ ाच्या मुळयािंन
आहे . तरी सदरचे वक्ष
ृ पुणध काढण्याची लिफारस आहे .

कडुननम-04, क टे िीब भळ
ु -01 सदर वक्ष
ृ ािंची मािकी अर्धदार यािंची

आहे . सदरची वक्ष
बािंर्कामास अडथळा िरत असल्याने पण
ु ध
ृ

01

0

05

0

0

02

0

01

01

0

0

04

01

0

काढण्याची लिफारस आहे .

पपांपळ-01, पेल्ट फॉिम-01, सदरचे वक्ष
ृ मनपाच्या मािकीचे आहे .
सदरची

वक्ष
ृ

गेटच्या

मध्ये

येत

असल्याने

ये-र्ा

करणा-या

नागरीकािंना त्रास होत असल्याने सदर वक्ष
ु रोपन करण्याची
ृ ािंचे पन
लिफारस आहे .

उदयान/3अ/कापव/250/2020
ठदनािंक- 10/1/2020

उदयान/3अ/कापव/251/2020
ठदनािंक- 13/1/2020

उदयान/3अ/कापव/251/2020
ठदनािंक- 13/1/2020

स निं 151/6 पै,

चोपवसावाडी, मनपा रस्तता
बािार्ीनगर, डॉ. पाटीि
समोरीि गल्िी, मनपा

फुटपाथ िगत, भोसरी पुणे
ननिकिंिे श्वर मिंठदरा मागे
मनपा रस्तता, से निं 28,

प्िॉट निं 380, प्राचर्करण
ननगडी

उदयान/3अ/कापव/701/2020
ठदनािंक- 6/2/2020

लस.स.निं 3026,3027
रहाटणी पुणे

क ांचन-01, सदर वक्ष
ृ मनपाच्या मािकीचे आहे . सदरचे वक्ष
ृ श्री.
डेव्हिपसध यािंचे लमळकतीच्या गेट मध्ये येत असल्याने सदरचे
वक्ष
ु रोपन करण्याची लिफारस आहे .-=`1
ृ ाचे पन
पपांपळ-01,
फुटपाथ

सदर वक्ष
ृ ाची मािकी मनपाची आहे . सदरचे वक्ष
ृ

िगत

असन
ू

झाडाच्या

मुळया

अर्धदार

यािंच्या

लमळकतीच्या लभिंतीस गेिेल्या असन
ध णा होणेची
ू लभिंत पडून दघ
ु ट
िक्यता आहे . तरी सदरचे वक्ष
ृ पुणध काढण्याची लिफारस आहे .
फ यकस-04,

पवभागामाफधत

सदर

वक्ष
ृ ािंची

मािकी

फुटपाथवर नपवन

मनपाची

ब्िॉक

आहे .

बसपवण्याचे

स्तथाप्य

कामकार्

करावयाचे असल्याने सदर वक्ष
ु रोपन करण्याची लिफारस
ृ ािंचे पन
आहे .

उां बि-01, सदर वक्ष
ृ ाची मािकी अर्धदार यािंची आहे . सदरचे वक्ष
ृ
बािंर्कामाच्या खोदाईच्या कामात अडथळा िरत असल्याने 1

वक्ष
ू सदरचे वक्ष
ृ ाची अनामत भरुन घेवन
ृ पुणध काढण्याची लिफारस
आहे .

अ.

अर्धदाराचे नाव

सिंदभध

झाडाचे ठिकाण

तपलिि

20

कमिाताई अननि घोिप

उदयान/3अ/कापव/652/2020

राहूि नगर, मनपा मोकळी
र्ागा, यमुनानगर ननगडी

क टे िी ब भुळ-01, सदर वक्ष
ृ ाची मािकी मनपाची आहे . सदरचे

टाटा मोटसध किंपनी आवारात

गगलशसडीय -16,सब
ु भळ
ु -04,पपांपळ-01,

क्र.

(नगरसदस्तया) से निं 21 िॉप निं 4
जस्तकम निं 5, यमन
ु ानगर, ननगडी

21

पुणे

टाटा मोटसध

ठदनािंक- 6/2/2020

उदयान/3अ/कापव/506/2020

पपिंपरी पुणे-18

ठदनािंक- 29/1/2020

पुणध

पुनरोपन िेरा

काढणे करणे
01

0

20

01

01

0

01

0

01

0

0

03

वक्ष
ृ ािंच्या फािंदया येणा-या र्ाणा-या नागरीकािंना िागत असल्याने
सदरचे वक्ष
ृ पुणध काढण्याची लिफारस आहे .

पपिंपरी

सदर

वक्ष
ृ ािंची

मािकी

किंपनीची आहे . किंपनीच्या रस्तता रुिं दी करणास सदरची वक्ष
ृ येत

असल्याने 20 वक्ष
ृ पुणध काढण्याची व पपिंपळ-01 वक्ष
ृ ाचे पुनरोपन
करण्याची लिफारस आहे .

22

पप्रतम प्रकाि गॅिक्सी

उदयान/3अ/कापव/647/2020

प्िॉट निं 299,से निं 2,

ठदनािंक- 10/2/2020

इिंद्रायणीनगर, भोसरी-26
23

24

अिंन्सस हायस्तकुि

से निं 26 प्िॉट न 1 त्रत्रवेनीनगर,
ननगडी, पुणे-411062
ठदिीप मा.चव्हाण

से निं 1, प्िॉट निं 264, महाराष्र

कॉिनी, इिंद्रायणीनगर, भोसरी पुणे-

उदयान/3अ/कापव/702/2020
ठदनािंक- 13/2/2020

उदयान/3अ/कापव/690/2020
ठदनािंक- 13/2/2020

19
25

कायधकारी अलभयिंता

स्तथाप्य क क्षेत्रीय कायाधिय
भोसरी पुणे-26

उदयान/3अ/कापव/502/2020
ठदनािंक- 30/1/2020

इिंद्रायणीनगर भोसरी, मनपा
रस्ततािगत

पवस्ततार व उिं ची वाढिेिी असून अर्धदार यािंच्या लमळकतीच्या गेट
मध्ये येत असन
ू ये-र्ा करण्यास अडथळा िरत आहे . तरी चचिंच
वक्ष
ु ध काढणे व वड वक्ष
ृ पण
ृ ाची छाटणी करणेची लिफारस आहे .

से निं 26 प्िॉट न 1

पेल्र फॉिम-01, सदर वक्ष
ृ ाची मािकी मनपाची आहे . सदरचे वक्ष
ृ

त्रत्रवेनीनगर, ननगडी, पण
ु े-

िाळे च्या नपवन गेटच्या कामास अडथळा िरत असल्याने सदरचे
वक्ष
ृ पुणध काढण्याची लिफारस आहे .

से निं 1, प्िॉट निं 264,

क ांचन-01, सदर वक्ष
ृ ाची मािकी मनपाची आहे . सदरचे वक्ष
ृ

महाराष्र कॉिनी,

अर्धदाराच्या पाण्याच्या टाकीमध्ये गेिेिे आहे तसेच गेट मध्ये येत

इिंद्रायणीनगर, भोसरी
प्रभाग क्र 8 श्रीकृष्णपुरम

वड-01,गचांच-01, सदर वक्ष
ृ ािंची मािकी मनपाची आहे . सदर वक्ष
ृ ािंचा

असल्याने येर्ा करण्यास अडथळा िरत असल्यामळ
ु े सदरचे वक्ष
ृ
पण
ु ध काढण्याची लिफारस आहे .

को ऑप हौ. सोसायटीिगत

फ यकस-02,पपांपिणी-01

सदर वक्ष
ृ ािंची मािकी

सदर

स्तथाप्य

वक्ष
ृ ािंचे

पुनरोपन

पवभाग

सही/-

उद्यान अचर्क्षक

वक्ष
ु य उद्यान अचर्क्षक
ृ अचर्कारी तथा मख्

पपिंपरी 411018

पपिंपरी 411018

पपिंपरी चचिंचवड महानगरपालिका

आहे .

िे केदारामाफधत

एम.

सदरची वक्ष
ृ रस्तता ओपननिंग करणेसािी अडथळा िरत असल्याने
आय.डी. सी 37 येथे करण्याची लिफारस आहे .

सही/-

मनपाची

पपिंपरी चचिंचवड महानगरपालिका

पपिंपरी चचिंचवड महानगरपालिका, पपिंपरी 411018
उद्यान/ वक्ष
ृ सिंवर्धन पवभाग

परिशिष्ठ “ब” (दिन ांक 18/2/2020)
अ.
क्र.
1

अर्धदाराचे नाव

सिंदभध

झाडाचे ठिकाण

कायधकारी अलभयिंता

उदयान/3अ/कापव/709/2020

प्रभाग

ग क्षेत्रीय कायाधिय(स्तथाप्य)

2

कायधकारी अलभयिंता

ग क्षेत्रीय कायाधिय(स्तथाप्य)

ठदनािंक- 14/2/2020

कायाधिय

तपलिि

23

सोसायटी समोर
उदयान/3अ/कापव/244/2020
ठदनािंक- 20/1/2020

प्रभाग

23

स्तप्रीट थेरगाव येथी 24 मी. डी. पी. रस्त्याचे व फुटपाथ बािंर्णेचे
कामकार् चािु आहे . कामकार्ामध्ये सदरची वक्ष
ृ अडथळा िरत

ग्रीन

थेरगाव,

काढणे

प्रभाग कोिडडय -07, सदर वक्ष
ृ ािंची मािकी मनपाची आहे . प्रभाग क्र 23

थेरगाव,

र्वळ

पुणध

आहे तरी सदरची वक्ष
ु रोपन करण्याची लिफारस आहे .
ृ ािंचे पन

वेंगसकर भेंडी-01,

ऍकॅडमी गेट समोर, थेरगाव

क ांचन-01,

कडुननम-01,

पेल्ट फोिम-02,

आवळ -01, कोिडडय -01 सदर वक्ष
ृ ािंची मािकी मनपाची आहे .

पुनरोपन
करणे

0

07

0

07

01

0

01

0

0

01

सदर ठिकाणी रस्तता रुिं दीकरण व डािंबरीकरणाचे कामकार् चािू

असून सदरची वक्ष
कामात अडथळा िरत आहे . तरी सदर
ृ
3

गिंगा ओलियन मेडास को ऑप
हौ.सोसा. लि,

स निं 28 थेरगाव पण
ु े-33

उदयान/3अ/कापव/100/2020
ठदनािंक- 13/1/2020

गिंगा ओलियन मेडास को ऑप
हौ.सोसा. लि,

स निं 28 थेरगाव पण
ु े-33

वक्ष
ृ ािंचे पुनरोपन करण्याची लिफारस आहे .

क . ब भुळ-01, सदर वक्ष
ृ ाची मािकी सोसायटीची आहे . सदर
वक्ष
ू िेर्ारीि लमळकतीवर झुकिेिी
ृ ािंची उिं ची वाढिेिी असन

आहे . सदर वक्ष
ू पडुन जर्पवत व पवत
ृ र्ोकादायक लभिंतीत असन
हानी होणेची िक्यता असल्याने सदरचे वक्ष
ृ पुणध काढण्याची
लिफारस आहे .

4

उल्हास वाघेरे

वाघेरे आळी, लिवार्ी

पुतळयार्वळ, पपिंपरी गाव,
5

पुणे-17

पविास एकनाथ नािंदगुडे

स.निं 6/2/-1, 1/2ए पपिंपळे
ननिख पण
ु े-411027

उदयान/3अ/कापव/710/2020
ठदनािंक- 14/1/2020

उदयान/3अ/कापव/3965/2019
ठदनािंक- 6/12/2019

वाघेरे

आळी,

लिवार्ी

पुतळयार्वळ, पपिंपरी गाव, पण
ु े-17

स.निं 6/2/-1, 1/2ए पपिंपळे ननिख
पुणे-411027

बॉटलप म-01, सदचे वक्ष
अर्धदाराच्या घरासमोर व मनपा
ृ
रस्त्यािगत असन
सदर वक्ष
ू
ृ ािा र्कड िागिी आहे . तसेच
वक्ष
घरािा र्ोका ननमाधण
ू
ृ ाच्यामुळया वरती आिेल्या असन
झािेिा आहे . तरी सदरचे वक्ष
ृ पुणध काढण्याची लिफारस आहे .
न िळ-01,

सदर वक्ष
ृ ाची मािकी अर्धदार यािंची आहे . सदरचे

वक्ष
ू फळे व झावळया अचानक खािी पडतात
ृ गेट र्वळ असन
तरी मानािंकानस
ु ार अनामत भरुन घेवन
ू सदरचे वक्ष
ु रोपन
ृ ाचे पन
करण्याची लिफारस आहे .

िेरा

अ.
क्र.
6

अर्धदाराचे नाव

सिंदभध

झाडाचे ठिकाण

तपलिि

पुणे मेरो िाईन-3

उदयान/3अ/कापव/523/2020

वाकड पुणे मेरो िाईन-03, वाकड

गचांच-02,

वाकड ठहिंर्वडी

ठदनािंक- 6/2/2020

व ठहिंर्वडी रस्त्याच्या कडेिा

पुणध

काढणे
न िळ-01,ज ांभळ
ु -01,

सुब भुळ-04,

उां बि-02,

आांब -05,ननम-01,पपांपळ-01,

ब भुळ-01,

भेंडी-01,

पुनरोपन
करणे

08

50

04

0

01

0

02

0

02

0

बॉटलप म-19

च फ -18, फणस-01, चेिी-01 सदरची वक्ष
ृ खार्गी लमळकतीत
येत आहे . सदरची वक्ष
ृ पुणे मेरो िाईन-3 चे कामात अडथळा
िरत

असल्याने

सुबाभुळ-04,बाभुळ-01,

भेंडी-01,

चेरी-01

बॉटिपाम -01 एकूण 08 वक्ष
ृ पुणध काढणेस व उवधरीत वक्ष
ृ ािंचे
7

कायधकारी अलभयिंता(स्तथाप्य)ह
क्षेत्रीय कायाधिय, पपिंपरी

चचिंचवड महानगरपालिका,
8

कासारवाडी पुणे

दतात्रय केिव पाटीि

से निं 28 प्िॉट निं 564,

गिंगानगर, प्राचर्करण ननगडी
9

पुणे-44

एस बी सकपाि

एफ-2 ब्िॅ क, प्िॉट निं 61,
पपिंपरी पुणे-18

10

उपअलभयिंता

पाणीपरु विा पवभाग

इ क्षेत्रीय कायाधिय, पपिं चचिं
मनपा भोसरी-39

उदयान/3अ/कापव/427/2020
ठदनािंक- 16/1/2020

उदयान/3अ/कापव/667/2020
ठदनािंक- 30/1/2020

प्रभाग क्र 20 कासारवाडी आरक्षण
क्र 13 येथीि र्ागेत

से

निं

28

प्िॉट

पुनरोपन करण्याची लिफारस आहे .
फणस-02, सुब भळ-02,

सदर वक्ष
ृ ािंची मािकी मनपाची आहे .

कासारवाडी येथीि आरक्षण क्र. 13 येथे खेळाचे मैदान पवकलसत

करताना लसमालभिंत बािंर्णेच्या र्ागेवर सदरचे वक्ष
अडथळा
ृ
निं

564,

गिंगानगर, प्राचर्करण ननगडी पुणे

िरत असल्याने सदरचे वक्ष
ृ पुणध काढण्याची लिफारस आहे .

न िळ-01, सदर वक्ष
ृ ाची मािकी अर्धदार यािंची आहे . सदर
वक्ष
ू
ृ ामुळे अर्धदार यािंच्या प्िॉट वरची लभिंत तुडिी असन

र्कचन मध्ये पाणीगळती होत असल्याने सदरचे वक्ष
पुणध
ृ
काढण्याची लिफारस आहे .

उदयान/3अ/कापव/528/2020
ठदनािंक- 30/1/2020

उदयान/3अ/कापव/252/2020
ठदनािंक-13/1/2020

एफ-2 ब्िॅ क, प्िॉट निं 61, पपिंपरी
पुणे

मनपा र्ागेमध्ये

पेल्ट फॉ-01, ि मफळ-01 सदर वक्ष
ृ ािंची मािकी अर्धदार यािंची
आहे . सदरची वक्ष
ृ सी.एन.र्ी. गॅस पेरोि पिंपासािी बािंर्कामास

अडथळा िरत असल्याने मानािंकानुसार अनामत घेवन
ू सदरची
वक्ष
ु ध काढण्याची लिफारस आहे .
ृ पण
उां बि-02,

बि म-01,

िबिरी-01

सदरची

वक्ष
ृ

मनपाच्या

मािकीची आहे . रबररी वक्ष
मर्ब
ु न हॉटे ि र्वळून गेिेल्या
ृ
पाण्याच्या पाईप िाईनवर वॉि वरती असल्याने व बदाम वक्ष
ृ

हे पाण्याच्या टाकीर्वळ असल्याने पुणध काढण्याची लिफारस
आहे .

तसेच

उिं बर

वक्ष
ृ ािंचा

पवस्ततार

र्ोकादायक

असल्याणे पवस्ततार कमी करण्याची लिफारस आहे .

वाढिेिा

िेरा

अ.

अर्धदाराचे नाव

सिंदभध

झाडाचे ठिकाण

तपलिि

11

पवर्य महादे व भोसिे

उदयान/3अ/कापव/3203/2019

रे व इस्तटे ट त्रबल्डीिंग अ सहकारी

बॉटलप म-13, सदर वक्ष
ृ ािंची मािकी सोसायटीची आहे . सदरची

494, कासारवाडी

होऊ

क्र.

(अध्यक्ष) रे व इस्तटे ट त्रबल्डीिंग

ठदनािंक-8/11/2019

अ सहकारी गह
ृ रचना सिंस्तथा
मयाधठदत स निं 494,

गह
ृ रचना सिंस्तथा मयाधठदत स निं

उदयान/3अ/कापव/687/2019

दतनगर, टाटा मोटसध र्वळ,

पपिंपरी चचिंचवड कॉिेर् ऑफ

ठदनािंक-13/2/2020

उषा सिंर्य लििंदे

प्िॉट निं 19,पपिंपरी

उदयान/3अ/कापव/351/2020
ठदनािंक- 15/1/2020

उदयान/3अ/कापव/716/2020
ठदनािंक- 15/1/2020

महानगरपालिका सिंस्तथा,
मोहननगर,पपिंपरी -18
15

रार्ेंद्र वसिंत र्ािंडे

लसध्दी पवनायक सोसा,

म्हणन
ू

मानािंकानस
ु ार

अनामत

रक्कम

0

01

0

0

14

01

0

01

0

भरुन

दतनगर,

टाटा

मोटसध

रामनगरसमोर, चचिंचवड पुणे

र्वळ,

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

वक्ष
तारा
ु
ृ ाची उिं ची वाढिेिी असून फािंदया र्वळ पवद्यत

असल्याने दघ
ध णा होणेची िक्यता आहे तरी सदरचे वक्ष
ु ट
ृ पुणध
काढण्याची लिफारस आहे .

प्राचर्करण ननगडी-44
14

नये

13

लिफारस आहे .

पिंडीत सुरेि छोत्रे

इिंजर्ननअरीिंग से निं 26,

वक्ष
ु सान
ृ सोसायटीच्या लसमालभिंतीिगत असून लसमालभिंतीचे नक

करणे

पाहणी करुन सदरची वक्ष
ृ पुणध काढणेसािी ननणधय घेणेकामी

रामनगरसमोर, चचिंचवड पुणे-1
13

काढणे

पुनरोपन

घेतिेनत
िं र तसेच मा. वक्ष
ृ प्राचर्करण सलमती सदस्तयािंनी समक्ष

कासारवाडी पण
ु े-34
12

पुणध

पपिंपरी चचिंचवड कॉिेर् ऑफ

बॉटलप म-14,

सदर

वक्ष
ृ ािंची

मािकी

अर्धदार

यािंची

आहे .

प्राचर्करण ननगडी लसमा लभिंती

वक्ष
पन
ु रोपन करावयाची आहे . तरी सदर प्रकरणी मा. वक्ष
ृ
ृ

इिंजर्ननअरीिंग से निं 26,

कॉिेर्च्या गाडया पार्कंग व ड्रेनेर् िाईन कामकरीता सदरची

र्वळ

प्राचर्करण सलमतीने ननणधय घेणेकामी लिफारस आहे .

प्िॉट निं 19,पपिंपरी

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

मोहननगर,पपिंपरी

िरत असल्याने मानािंकानस
ु ार अनामत भरुन घेवन
ू सदरचे वक्ष
ृ

लमळकतीवर झुकिेिे आहे . तसेच चािु बािंर्कामास अडथळा

महानगरपालिका सिंस्तथा,

पुणध काढणेकामी मा. वक्ष
ृ प्राचर्करण सलमतीने ननणधय घेणेकामी
लिफारस आहे .

उदयान/3अ/कापव/248/2020
ठदनािंक- 17/1/2020

सद
ु िधन नगर,चचखिी पण
ु े

लसध्दी पवनायक सोसा, सद
ु िधन
नगर,चचखिी पण
ु े

न िळ-01, सदर वक्ष
ृ ाची मािकी अर्धदार यािंची आहे . वक्ष
ृ ाच्या
खोडािा र्कड िागिी असन
ू पडुन अपघात होणेची िक्यता
नाकारता येत नाही. तरी मानािंकानुसार अनामत भरुन घेवन
ू
सदरचे वक्ष
ृ पुणध काढण्याची लिफारस आहे .

सही/-

सही/

उद्यान अचर्क्षक

वक्ष
ु य उद्यान अचर्क्षक
ृ अचर्कारी तथा मख्

पपिंपरी 411018

पपिंपरी 411018

पपिंपरी चचिंचवड महानगरपालिका

पपिंपरी चचिंचवड महानगरपालिका

िेरा

रपालिका

पपिंपरी चचिंचवड महा411018

पपिंपरी 411018

पपिंपरी

