पपिंपरी चचिंचवड महानगरपालिका, पपिंपरी 411018
उद्यान/ वक्ष
ृ सिंवर्धन पवभाग

परिशिष्ठ “अ” (दिन ांक 30/6/2020)
अ.
क्र.
1

अर्धदाराचे नाव

सिंदभध

झाडाचे ठिकाण

कायधकारी अलभयिंता

उदयान/3अ/कापव/2967/2019

म.न.पा

क प्रभाग, पपिंपरी चचिंचवड

महानगरपालिका, पपिंपरी -18

ठदनािंक- 24/9/2019

ठदनािंक 18/1/2020 रोर्ी

इमारतीमागीि

तपलिि
मख्
ु य

मोकळया र्ागे मर्ीि

पपिंपरी चचिंचवड स्माटध लसटी लि,

ठदनािंक- 18/03/2020

पपिंपरी 18

आहे .

पाण्याची

टाकी

बािंर्णे

व

नपवन

प्रिासकीय

पुनरोपन
करणे

372

24

144

15

04

0

04

0

इमारत

बािंर्णेकामी अडथळा िरत असल्याने वरीि वक्ष
ृ पुणध काढणेकामी
िे न्ट्री-01,आक िननम-09,

गुलमोहि-3,

पेल्ट फॉिम-06,

पपांपळ-05 एकूण-24 वक्ष
ु रोपन
ृ ािंचे उपिब्र् असेि त्याठिकाणी पन

प्रििंबबत िे विे प्रकरण

उदयान/3अ/कापव/1028/2020

सब
ु भळ
ु -331, कडुननम-18, बोि-05,िे न्ट्री-01,गल
ु मोहि-10, किां ज-

तसेच

मर्ीि अ.क्र 3 सलमतीनी

कायधकारी अलभयिंता

काढणे

भुखड
िं ावरीि 03, शसल्विओक-02,वड-01,चचांच-01 सदर झाडािंची मािकी मनपाची

झािेल्या बैिकीतीि पररलिष्ि ब

2

पण
ु ध

करणेची लिफारस आहे .

ड क्षेत्रीय कायाधिय प्रभाग

क टे िीब भळ
ु -60,शसस-ू 19, कडुननम-16, ननलचगिी-10, पव. चचांच-08,

मर्ीि कावेरी हॉटे ि ते

िे न्ट्री-01 ( एकूण 144) सप्तपणी-03, पपांपळ-04, वड-02,ज ांभुळ-

डॉफोडीि हॉ सो

मािकी मनपाची असन
वक्ष
पपिंपळे सौदागर येथे स्माटध लसटी
ू
ृ

क्र 28 पपिंपळे सौदागर

रोर् व्हॅिी अपाटध मेंट ते

बोि-02,
01,

सब
ु भळ
ु -19,

भेंडी-02,

गल
ु मोहि-01,

उां बि-02,

कॅशिय -01

स्पॅथोडीय -02,
(एकूण-15)

अिोक-06,

सदर

वक्ष
ृ ािंची

अिंतगधत रस्ता क्र पी एस-13 पी एस 8, पी एस 7 चे कामात

अडथळा िरत असिेने सदरचे एकूण 159 वक्ष
ृ बार्ीत होत आहे त.
त्यापैकी सदरची 144 वक्ष
ृ पुणध काढणेस उवधरीत 15 वक्ष
ृ पुनरोपन
करण्याची लिफारस आहे .
3

4

श्री. पविाि पविास चचिंचवडे
स निं 71/3ब/18, रहाटणी

श्री. नाथा बाळु मानकर

सिंकल्प से निं 27 प्िॉट निं डी

4+5/2 स्टफ कॉिनी प्राचर्करण
ननगडी

उदयान/3अ/कापव/1234/2020
ठदनािंक- 5/06/2020

उदयान/3अ/कापव/1268/2020
ठदनािंक- 11/06/2020

स निं 71/3ब/18, रहाटणी

आांब -01, चचक्कु-01, शलांब-ु 01, फणस-01-सदर वक्ष
ृ ािंची मािकी
अर्धदार यािंची आहे . सदरची वक्ष
ृ मिंर्ुर बािंर्कामास अडथळा िरत

असल्याने मानािंकानुसार 4 वक्ष
ृ ाची अनामत रक्कम भरुन घऊन
सिंकल्प से निं 27 प्िॉट निं
डी 4+5/2 स्टफ कॉिनी
प्राचर्करण ननगडी

सदरची वक्ष
ृ पुणध काढण्याची लिफारस आहे .

आांब -02, न िळ-02- सदर वक्ष
ृ ािंची मािकी अर्धदार यािंची आहे .
अर्धदार यािंना सदरची वक्ष
ु ध काढायची असून
ृ पण

आिंबा वक्ष
ृ कुर्िेिे

काढण्याची

मा.

असल्याने पुणध काढण्याची लिफारस आहे . तसेच नारळ वक्ष पुणध
आवश्यकता

नसून

सदर

सलमतीने ननणधय घेणेकामी लिफारस आहे .

प्रकरणी

वक्ष
ृ प्राचर्करण

िेरा

अ.
क्र.
5

अर्धदाराचे नाव

सिंदभध

झाडाचे ठिकाण

तपलिि

सौ. उलमधिा िक्ष्मणराव वायसे

उदयान/3अ/कापव/1164/2020

प्िॉट निं 88 मोरयाकृपा

न िळ-02, आांब -01 सदर वक्ष
ृ ािंची मािकी अर्धदार यािंची आहे . वक्ष
ृ

प्िॉट निं 88 मोरयाकृपा

ठदनािंक- 3/6/2020

बबर्िीनगर, चचिंचवड

बबर्िीनगर, चचिंचवड

पुणध

काढणे

लसमालभिंती िगत असन
ू उिं ची वाढिेिी आहे . िेर्ारीि प्िॉट कडे

पुनरोपन
करणे

02

0

02

0

01

0

02

0

01

0

01

0

झक
ु िेिी आहे . फािंदया पडुन जर्वीत ककिं वा पवत्त हाणी होण्याची

िक्यता आहे . वक्ष
ु े िेर्ारीि प्िॉट
ृ ाच्या फािंदया पडत असल्यामळ

र्ारका बरोबर भािंडणे होत आहे त. तरी नारळ वक्ष
ृ पुणध काढण्याची व
6

श्री. भािंडविकर ठदनकर पािंडुरिं ग
दत्त हौ. सोसायटी, मोरे वस्ती,
चचखिी पुणे

7

8

श्री. फिफिे पवलभषण उध्दव
से निं 19 प्िॉट निं 27

कोयनानगर, चचिंचवड पुणे-19
श्री. तष
ु ार तािंबट व इतर
सुयि अपाधमेंट स निं

20/1अ पवर्यनगर, िेन निं 9

उदयान/3अ/कापव/1687/2020
ठदनािंक- 12/6/2020

उदयान/3अ/कापव/1688/2020
ठदनािंक- 12/6/2020

उदयान/3अ/कापव/1689/2020
ठदनािंक- 12/6/2020

ठदघी पुणे
9

उपअलभयिंता (स्थापत्य उद्यान)

पपिंपरी चचिंचवड महानगरपालिका
पपिंपरी-18

उदयान/3अ/कापव/457/2020
ठदनािंक- 2/3/2020

दत्त हौ. सोसायटी,
मोरे वस्ती,

चचखिी पुणे
से निं 19 प्िॉट निं 27
कोयनानगर, चचिंचवड
सय
ु ि अपाधमेंट स निं

20/1अ पवर्यनगर, िेन निं
9 ठदघी

टाटा मोटसध रस्ता बडध व्हॅिी
ते एचडी एफसी कॉिनी,
लसमालभिंती िगत

आिंबा वक्ष
ृ ाचा पवस्तार कमी करण्याची लिफारस आहे .

न िळ-02, सदर वक्ष
ृ ािंची मािकी अर्धदार यािंची आहे . वक्ष
ृ ाच्या

झावळया खािी पडून अपघात होण्याची िक्यता नाकरता येत नाही.

तरी मानािंकानुसार 2 वक्ष
ृ ािंची अनामत भरुन घेऊन सदरची वक्ष
ृ पुणध
काढण्याची लिफारस आहे .

न िळ-01, सदर वक्ष
ृ ाची मािकी अर्धदार यािंची आहे . वक्ष
ृ ाच्या
झावळया व फळे िेर्ारीि घरावर पडत असन
ू वाद ननमाधण होत
आहे . तरी सदर वक्ष
ृ पुणध काढण्याची लिफारस आहे .

आक िननम-01, स्पॉथोडीय -01, सदर वक्ष
ृ ािंची मािकी अर्धदार यािंची
आहे . सदर वक्ष
ु या पाण्याच्या टाकी मध्ये गेिेल्या आहे त.
ृ ािंच्या मळ

लसमालभिंतीस तडे गेिेिे असून पवद्यत
ु डडपी िेर्ारी असल्यामळ
ु े
दघ
ध ना होणेची िकयता आहे . तरी मानािंकानुसार 3 वक्ष
ु ट
ृ ािंची अनामत
भरुन घेऊन सदरची वक्ष
ृ पुणध काढण्याची लिफारस आहे .

पवल यती चचांच-01, सदर वक्ष
ृ ाची मािकी मनपाची आहे . बडधव्हॅिी
उद्यानाच्या लसमालभिंतीची उिं ची वाढवण्याचे काम चािू असून अतीि
फुटपाथ अरुिं द असल्याने वक्ष
ृ अडथळा िरत आहे . पाणी परु विा

िाईना असल्याने हाय टन मारता येत नाही. तरी सदर वक्ष
ृ पुणध
काढण्याची लिफारस आह.

10

श्री. चिंद्रकािंत बाळासाहे ब रोकडे

पवििि मिंठदरार्वळ, गर्
ु रनगर,
थेरगाव

उदयान/3अ/कापव/1694/2020
ठदनािंक- 17/6/2020

पवििि मिंठदरार्वळ,
गर्
ु रनगर, थेरगाव

न िळ-01,

सदर

वक्ष
ृ ाची

मािकी

अर्धदार

यािंची

आहे .

वक्ष
ृ

ओटयावरीती असल्याने लभिंतीस र्ोका ननमाधण झािेिा आहे . समोर

अरुिं द रस्ता असन
ध णा
ू वाहनािंस अडथळा िरत आह. वक्ष
ु ट
ृ पडुन दघ

होऊ िकते. तरी सदर र्ाकादायक वक्ष
ृ पुणध काढण्याची लिफारस
आहे .

िेरा

अ.

अर्धदाराचे नाव

सिंदभध

झाडाचे ठिकाण

तपलिि

11

स्व. दत्तोपिंत म्हसकर सावधर्ननक

उदयान/3अ/कापव/1146/2020

पवश्वस्त सिंस्था, ठहिंदस्
ु थान

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

क्र.

पवश्वस्त सिंस्था, ठहिंदस्
ु थान
बेकरीमागे, चचिंचवडगाव

ठदनािंक- 1/6/2020

बेकरीमागे, चचिंचवडगाव

पुणध

काढणे

वाढिेिी असून पुणप
ध णे नतरके वाढिेिे आहे . फािंदया व फळे
अिंगणात

पडत

असन
ू

सदर

ठिकाणी

बािसिंस्कार

वगध

पुनरोपन
करणे

01

0

03

0

01

0

02

01

02

0

भरत

असल्याने फािंदी व पाने पडून अपघात होण्याची िक्यता आहे . तरी
मानािंकानुसार 3 वक्ष
ृ ािंची अनामत भरुन घेऊन वक्ष
ृ पुणध काढण्याची
लिफारस आहे .

12

सचचन सत
ु ार

अनक
ु ु ि स्पेस स निं 158/3,
158/7 मौर्े ताथवडे

उदयान/3अ/कापव/1021/2020
ठदनािंक-9/3/2020

अनक
ु ु ि स्पेस स निं 158/3,
158/7 मौर्े ताथवडे

आांब -01 स ग-01, सधी चचांच-01, सदर वक्ष
ृ ािंची मािकी अर्धदार
यािंची आहे . मिंर्ूर नकािानस
ु ार CNG पिंपाच्या टाकीच्या कामात व
गेटच्या

कामामध्ये

अडथळा

काढण्याची लिफारस आहे .
13

प्रर्ापती ब्रम्हाकुमारी

इश्वारीया पवश्व पवद्यािय

से निं 25 59/2 एि आय सी

उदयान/3अ/कापव/1696/2020
ठदनािंक- 16/6/2020

कॉिनी लििंर्न
ु गर, प्राचर्करण
14

बत्रिि
ु सजव्हधस स्टे िन

प्रायवेट लि. टी 163, एम आय डी
सी भोसरी

ठदनािंक- 16/3/2020

सदरची

वक्ष
ृ

पुणध

आांब -01, सदर वक्ष
ृ ाची मािकी अर्धदार यािंची आहे . सदर वक्ष
ृ मिंर्ुर

से निं 25 59/2 एि आय

पडण्याची िक्यता आहे . तरी सदर वक्ष
ृ पुणध काढण्याची लिफारस

लसमालभिंती िगत

प्राचर्करण ननगडी
उदयान/3अ/कापव/976/2020

असिेने

इश्वारीया पवश्व पवद्यािय

सी कॉिनी लििंर्न
ु गर,

ननगडी

िरत

बत्रिि
ु सजव्हधस स्टे िन समोर
टी-163 भोसरी

बािंर्कामास अडथळा िरत आहे . तसेच वक्ष
ृ पुणध झुकिेिे असून
आहे .

सब
ु भळ
ु -02,पेल्र फोिम-01, सदर वक्ष
ृ ािंची मािकी मनपाची आहे .
मिंर्ुर नकािानुसार पेट्रोि पिंपाच्या ननयोर्ीत गेट समोर येत
असिेने

पेल्ट्राफोरम

वक्ष
ृ ाचे

पन
ु रोपन

व

सब
ु ाभळ
ु

वक्ष
ृ

पुणध

काढण्याची लिफारस आहे . तसेच शसल्वि ओक-01 वक्ष
ृ ाची मािकी
अर्धदार यािंची आहे . मिंर्ुर नकािानस
ु ार पेट्रोि पिंपाच्या ननयोर्ीत

15

श्री.रमाकािंत एम आडके

चगरीमन आर. एि 39 र्ी ब्िॉक,
सिंभार्ीनगर चचिंचवड पुणे-16

उदयान/3अ/कापव/1295/2020
ठदनािंक- 9/6/2020

चगरीमन आर. एि 39 र्ी

ब्िॉक, सिंभार्ीनगर चचिंचवड

गेट समोर येत असिेने पण
ु ध काढण्याची लिफारस आहे .

न िळ-02, सदर वक्ष
ृ ािंची मािकी अर्धदार यािंची आहे . सदर वक्ष
ृ ािंची
उिं ची वाढिेिी असन
ू िेर्ारीि लमळकतीवर झक
ु िेिी आहे . फळे व
पाने िेर्ारीि लमळकतीवर पडत असतात भपवष्यात र्ोका ननमाधण

होणेची िक्यता आहे . तरी सदरची वक्ष
ृ पुणध काढण्याची लिफारस
आहे .

िेरा

अ.

अर्धदाराचे नाव

सिंदभध

झाडाचे ठिकाण

तपलिि

16

श्री. रार्ेंद्र झुिंबर लििंदे

उदयान/3अ/कापव/1288/2020

पवद्यानगर आयेिा

न िळ-01, आांब -02, सदर वक्ष
ृ ािंची मािकी अर्धदार यािंची आहे .

प्रोजव्हर्न स्टोअसध, चचिंचवड

झािेिा आहे . फािंदया पवद्यत
ु तारे च्या ठदिेने गेिेल्या असन
ू वादळी

क्र.

पवद्यानगर आयेिा मस्र्ीदद
िेर्ारी, दत्त प्रोजव्हर्न

ठदनािंक- 4/6/2020

स्टोअसध, चचिंचवड पुणे-19

17

क्वॉ वॉटर टे क्नोिॉर्ीर् प्रा. लि
टी-35 एम आय डी सी, भोसरी
पुणे-26

मस्र्ीदद िेर्ारी, दत्त

पुणध

काढणे

वक्ष
ु े रस्ता अरुिं द
ृ ािंची उिं ची व पवस्तार वाढिेिा आहे . सदर वक्ष
ृ ािंमळ

पुनरोपन
करणे

03

0

03

0

01

0

01

0

03

0

वा-याने वक्ष
उन्मळण्याची िक्यता आहे . तरी सदर वक्ष
पण
ु ध
ृ
ृ
काढण्याची लिफारस आहे .

उदयान/3अ/कापव/1327/2020
ठदनािंक- 11/6/2020

क्वॉ वॉटर टे क्नोिॉर्ीर् प्रा.

शसल्विओक-04, सदर वक्ष
ृ ािंची मािकी किंपनीची आहे . सदर वक्ष
ृ ापैकी

भोसरी

वाळिेिी वक्ष
ृ पुणध काढण्याची तसेच झुकिेिे वक्ष
ृ ाची 150 फुटावर

लि टी-35 एम आय डी सी,

3 वक्ष
पुणध वाळिेिी असन
1 वक्ष
पुणध झुकिेिे आहे . तरी
ू
ृ
ृ
छाटणी करण्याची लिफारस आहे . तसेच वक्ष
िं र 15 वक्ष
ृ काढिेनत
ृ
िागवड करुन घेण्याची लिफारस आहे .

18

श्री.पवनायक रार्ाराम िेट्टी

प्िॉट निं 444, इिंद्रायणीनगर,
भोसरी पुणे-26

19

श्री.सुरेि पनीकर

से निं 16 प्िॉट निं 17 साई पाकध
िेर्ारी लिवार्ीनगर, चचखिी

20

उपअलभयिंता (स्थापत्य)

क क्षेत्रीय कायाधिय, पपिं चचिं मनपा

उदयान/3अ/कापव/1316/2020
ठदनािंक- 8/6/2020

उदयान/3अ/कापव/1252/2020
ठदनािंक- 10/6/2020

उदयान/3अ/कापव/1333/2020
ठदनािंक- 11/6/2020

प्िॉट निं 444,

इिंद्रायणीनगर, भोसरी

से निं 16 प्िॉट निं 17 साई
पाकध िेर्ारी लिवार्ीनगर,
चचखिी

प्रभाग क्र 6 मोिी येथीि

पण
ु े नालिक रस्ता ते बारणे
वस्ती पवकास

आराखडयातीि 24 मी डी
पी रस्ता

न िळ-01, सदर वक्ष
ृ ाची मािकी अर्धदार यािंची आहे . वक्ष
ृ ाची उिं ची
वाढिेिी असून िेर्ारीि लमळकतीवर झुकिेिी आहे . फळे
झावळया िेर्ारीि लमळकतीवर पडत असन
दघ
ध ना
ू
ु ट

िक्यता आहे . तरी सदर वक्ष
ृ पुणध काढण्याची लिफारस आहे .

व

होण्याची

न िळ-01, सदर वक्ष
ृ ाची मािकी अर्धदार यािंची आहे . वक्ष
ृ ाची उिं ची
वाढिेिी असून िेर्ारीि लमळकतीवर झुकिेिी आहे . फळे
झावळया िेर्ारीि लमळकतीवर पडत असन
दघ
ध ना
ू
ु ट

िक्यता आहे . तरी सदर वक्ष
ु ध काढण्याची लिफारस आहे
ृ पण

व

होण्याची

ननलचगिी-03, सदर वक्ष
ृ ािंची मािकी मनपाची आहे . प्रभाग क्र 6
मोिी

येथीि

पण
ु े

नालिक

रस्ता

ते

बारणे

वस्ती

पवकास

आराखडयातीि 24 मी डी पी रस्ता रुिं दी करणामध्ये सदर वक्ष
ृ येत
असल्यामळ
ु े पुणध काढण्याची लिफारस आहे .

िेरा

अ.

अर्धदाराचे नाव

सिंदभध

झाडाचे ठिकाण

तपलिि

21

श्री. मननि कुिकणी

उदयान/3अ/कापव/1332/2020

से निं 7 कृष्ण हे रीटे र्

बि म-01,

भोसरी च्या आवारामध्ये

किंपाऊिंड पडिेिे आहे . किंपाऊिंडचे बािंर्कामामध्ये वक्ष
ृ अडथळा िरत

क्र.

से निं 7 कृष्ण हे रीटे र् सोसायटी,
इिंद्रायणीनगर, भोसरी पण
ु े

ठदनािंक- 11/6/2020

सोसायटी, इिंद्रायणीनगर,

पुणध

काढणे
आांब -01,च फ -01,

बॉ.प म-01,शसल्विओक-01,सरु
ु -01

एकूण-06, सदर वक्ष
ृ ािंची मािकी सोसायटीची आहे . सोसायटीचे वॉि

पुनरोपन
करणे

06

0

01

0

02

0

01

0

01

0

01

0

01

0

आहे . सुरु वक्ष
ृ पुणध वाळिेिे आहे तरी सदरची वक्ष
ृ पुणध काढण्याची
लिफारस आहे .

22

श्री. नामदे व रामभाऊ उिं डे

ननसीगुिंर्ा को ऑप हौ. सोसायटी,
प्िॉट निं 129-30 नेहरुनगर,

उदयान/3अ/कापव/1260/2020
ठदनािंक- 9/6/2020

पपिंपरी-18
23

श्री. रार्ेि सदालिव राव

से निं 2 प्िॉट निं 397 समथध

कॉिनी, इिंद्रायणीनगर, भोसरी-26
24

श्री. तपेि ििंभु प्रसाद

से निं 4 प्िॉट निं 46 बी मोिी,
प्राचर्करण

25

श्री. दिरथ तक
ु ाराम तोरमि

से निं 21 प्िॉट निं 2 र्ीवन हौ.
सोसा, यमन
ु ानगर, ननगडी

26

श्री. सुनद
िं ा खरे

एफ 38/8 से निं 1 साई चौक
इिंद्रायणीनगर, भोसरी -39

27

सौ. ननता निंदकुमार िेटे

प्िॉट निं 23 र्ीवन हौ. सोसायटी,
यमूनानगर ननगडी पुणे

उदयान/3अ/कापव/1758/2020
ठदनािंक- 19/6/2020

उदयान/3अ/कापव/1334/2020
ठदनािंक- 11/6/2020

उदयान/3अ/कापव/1759/2020
ठदनािंक- 23/6/2020

उदयान/3अ/कापव/1323/2020
ठदनािंक- 12/6/2020

उदयान/3अ/कापव/1778/2020
ठदनािंक- 24/6/2020

ननसीगुिंर्ा को ऑप हौ.

न िळ-01, सदर वक्ष
ृ ाची मािकी सोसायटीची आहे . सदर वक्ष
ृ ाच्या

नेहरुनगर, पपिंपरी

दघ
ध ना होण्याची िक्यता आहे . तरी सदर वक्ष
पुणध काढण्याची
ु ट
ृ

सोसायटी, प्िॉट निं 129-30

झावळया व फळे खािी पडतात. पवद्युत तारािंिा स्पिध होत असन
ू
परवानगी आहे .

से निं 2 प्िॉट निं 397

न िळ-02, सदर वक्ष
ृ ाची मािकी अर्धदार यािंची आहे . वक्ष
ृ ाची उिं ची

इिंद्रायणीनगर, भोसरी

लमळकतीवर पडत असून दघ
ध ना होण्याची िक्यता आहे . तरी सदर
ु ट

समथध कॉिनी,

सिंतनगर, इिंद्रायणीनगर

मनपा रस्त्यािगत वक्ष
ृ
से निं 21 प्िॉट निं 2 र्ीवन
हौ. सोसा, यमन
ु ानगर,
ननगडी

एफ 38/8 से निं 1 साई

चौक इिंद्रायणीनगर, भोसरी
प्िॉट निं 23 र्ीवन हौ.
सोसायटी, यमन
ू ानगर
ननगडी

वाढिेिी असन
लमळकतीवर झक
ू
ु िेिी आहे . फळे

व झावळया

वक्ष
ृ पुणध काढण्याची लिफारस आहे .

पव. चचांच-01, सदर वक्ष
मिंर्ुर
ृ ाची मािकी मनपाची आहे . वक्ष
ृ
नकािानस
ु ार गेट चे बािंर्कामास अडथळा िरत आहे . तरी सदर वक्ष
ृ
पुणध काढण्याची लिफारस आहे .

आांब -01, सदर वक्ष
ृ ाची मािकी अर्धदार यािंची आहे . सदर वक्ष
ृ ाच्या
खोडािा ककड िागिेिी असन
ू वक्ष
ृ पडुन अपघात होण्याची िक्यता
आहे . तरी मानािंकानुसार 2 वक्ष
ृ ािंची अनामत भरुन घेऊन सदर वक्ष
ृ
पण
ु ध काढण्याची लिफारस आहे .

न िळ-01, सदर वक्ष
ृ ाची मािकी अर्धदार यािंची आहे . वक्ष
ृ ाची उिं ची
वाढिेिी असन
ू रोडच्या ठदिेने झक
ु िेिे आहे . लभिंतीस तडे गेिेिे
असल्याने सदर वक्ष
ृ पुणध काढण्याची लिफारस आहे .

न िळ-01, सदर वक्ष
ृ ाची मािकी अर्धदार यािंची आहे . वक्ष
ृ ाच्या
झावळया व फळे िेर्ारीि प्िॉट मध्ये पडत असल्याने वाद होत

आहे . मानािंकानस
ु ार 2 वक्ष
ृ ािंची अनामत रक्कम भरुन घेऊन सदर
वक्ष
ु ध काढण्याची लिफारस आहे .
ृ पण

िेरा

अ.

अर्धदाराचे नाव

सिंदभध

झाडाचे ठिकाण

तपलिि

28

श्री. मनोर् अमत
ृ िािर्ी व्यास

उदयान/3अ/कापव/1734/2020

श्रीनारायण कृपा

बॉटलप म-03, सदर वक्ष
ृ ािंची मािकी अर्धदार यािंची आहे . वक्ष
ृ

बसस्टॉप थेरगाव

सोसायटी

क्र.

श्रीनारायण कृपा बेिठिकानगर, 16
निं बसस्टॉप थेरगाव

29

श्री. लिवराम रामचिंद्र दे िमख
ु

से निं 28 प्िॉट निं 232 प्राचर्करण
ननगडी

30

31

32

श्री. सुरेि ििंकर र्ार्व

तापकीर नगर, काळे वाडी

कायधकारी अलभयिंता

स्थापत्य इ क्षेत्रीय कायाधिय भोसरी

कायधकारी अलभयिंता

र्िनन:सारण ई क्षेत्रीय कायाधिय,
भोसरी

33

मािन गोपीनाथ र्ार्वर

बािार्ीनगर, टे ल्कोरोड, भोसरी
पुणे-26

34

कायधकारी अलभयिंता

पपिंपरी चचिंचवड नवनगर पवकास
प्राचर्करण, आकुडी रे ल्वे
स्टे िनर्वळ, आकुडी

ठदनािंक- 24/6/2020

उदयान/3अ/कापव/1763/2020
ठदनािंक- 24/6/2020

उदयान/3अ/कापव/1229/2020
ठदनािंक- 2/6/2020

उदयान/3अ/कापव/1749/2020
ठदनािंक- 18/6/2020

उदयान/3अ/कापव/1748/2020
ठदनािंक- 17/6/2020

उदयान/3अ/कापव/1753/2020
ठदनािंक- 18/6/2020

बेिठिकानगर, 16 निं

से निं 28 प्िॉट निं 232
प्राचर्करण ननगडी

68/1 तापकीर नगर
काळे वाडी

प्रभाग- क्र 03 येथे 18 मी

मनपा रस्ता डुडुळगाव स निं
216 ते 212

प्रभाग क्र 3 मर्ीि तापकीर
नगर साई कॉिनी

बािार्ीनगर, झोपडपटटी
टे ल्कोरोड, भोसरी

लसमालभिंती

पुणध

काढणे
िगत

3

फुट

असल्यामुळे
खािी

लभिंत

असल्याने

पडिेिी

इमारतीना

असन
ू

र्ोका

िेर्ारीि

झाल्यामळ
ु े सदरची वक्ष
ृ पुणध काढण्याची लिफारस आहे .

झुकिेिे असून कर्ीही पडण्याची िक्यता आहे . तरी सदरचे वक्ष
ृ
पुणध काढण्याची लिफारस आहे .

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

िगत असल्याने लभिंतीस र्ोका ननमाधण झािेिा आहे . वक्ष
ृ िेर्ारीि

03

0

01

0

01

0

02

0

07

0

01

0

0

08

पडुन नुकसान होत

असल्याने सदरचे वक्ष
ृ पुणध काढण्याची लिफारस आहे .

कडुननम-02, सदर वक्ष
ृ ािंची मािकी मनपाची आहे . प्रभाग- क्र 03
येथे 18 मी आणण

करणे

ननमाधण

चचांच-01, सदर वक्ष
पण
ु ध
ृ ाची मािकी अर्धदार यािंची आहे . वक्ष
ृ

घरावर झक
ु िेिे असून झावळया व फळे

पुनरोपन

30 मी डी पी रस्ता डुडुळगाव स निं 216 ते

212 ननयोर्ीत रस्त्याच्या कामात अडथळा िरत असल्याने सदरचे
वक्ष
ृ पुणध काढण्याची लिफारस आहे .

पवल यती चचांच-03, क टे िी ब भळ
ु -3, शसल्क-01 एकूण-07 सदर
वक्ष
ृ ािंची मािकी मनपाची आहे . प्रभाक क्र.3 मर्ीि तापकीर नगर,

साईकृपा कॉिनी येथे ड्रेनेर् िाईनच्या कामात सदरची वक्ष
ृ अडथळा
िरत असल्याने पण
ु ध काढण्याची लिफारस आहे .

पपांपळ-01, सदर वक्ष
ृ ाची मािकी मनपाची आहे . वक्ष
ृ अर्धदार यािंची
लभिंतीिगत असन
िेर्ारी पवद्यत
िाईन गेिेिी आहे . दघ
ध ना
ू
ु
ु ट

होण्याची िक्यता आहे . तरी सदर वक्ष
ृ पुणध काढण्याची लिफारस
आहे .

उदयान/3अ/कापव/1725/2020
ठदनािंक- 11/6/2020

बो-हाडेवाडी मनपा रस्त्या
िगत

पेल्ट -02, पपांपळ-04, पपांपणी-01, ख य -01

एकूण -08

सदर

वक्ष
ृ ािंची मािकी मनपाची आहे . कृषी प्रदिधन बािंर्कामाच्या गेट मध्ये

सदर वक्ष
ु रोपन करण्याची
ृ अडथळा िरत असल्याने सदर वक्ष
ृ ािंचे पन
लिफारस आहे .

िेरा

अ.

अर्धदाराचे नाव

सिंदभध

झाडाचे ठिकाण

तपलिि
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उदयान/3अ/कापव/1774/2020

सती ननवास, सुदिधननगर,

न िळ-02, सदर वक्ष
ृ ािंची मािकी अर्धदार यािंची आहे . वक्ष
ृ ािंची उिं ची

पपिंपळे गरु व

रस्त्याच्या ठदिेने पडतात त्यामळ
ु े वारिं वार तक्रारी, वाद होत आहे .

क्र.

सती ननवास, सुदिधननगर, स निं

79/80 रोड निं 2 पपिंपळे गरु व-61

ठदनािंक- 24/6/2020

सही/-

स निं 79/80 रोड निं 2

पुणध

काढणे

वाढिेिी आहे . वक्ष
ृ ाच्या झावळया व फळे िेर्ारीि लमळकतीवर व
तरी सदरची वक्ष
ृ पुणध काढण्याची लिफारस आहे .

सही/-

उद्यान अचर्क्षक

वक्ष
ृ अचर्कारी तथा मुख्य उद्यान अचर्क्षक

पपिंपरी 411018

पपिंपरी 411018

पपिंपरी चचिंचवड महानगरपालिका

पपिंपरी चचिंचवड महानगरपालिका

02

पुनरोपन
करणे

0

िेरा

