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जािहर ई-कोटेशन नोटीस 

 नािशक महानगरपािलका क्षे�ातील सातपूर िवभागातील खालील नमूद�माण े िविवध िठकाणची 22 (बावीस) 
वृक्ष (वाळलेली/िकड�स्त अशी एकुण 22 वृक्ष तोडावयाच ेव 127 वृक्ष (धोकेदायक/झुकलेली) अशी एकुण 127 
वृक्षाच्या आवश्यक तेवढयाच फा�ा ंतोडावयाच्या असून सदरचे काम करण्यास स्वारस्य असणाऱ्यांनी सवर् लाकुड फाटा 
काम करणाऱ्यांना िमळेल असे गृहीत ध�न तसेच याकामी होणारा सवर् �कारचा खचर् काम करणाऱ्यालाच करावा लागेल 
हे लक्षात घेऊन सदरच ेकाम करणेपोटी जास्तीत जास्त िकती रक्कम नािशक महानगरपािलकेस अदा करणेस तयार आह.े 
या बाबतच ेआपल ेकोटेशन दर िविहत नमुन्यात िसलबंद पािकटात िनम्नस्वाक्षरी करणार यांच ेकाय�लयात ही नोटीस 
�िसध्द झालेपासून 5 िदवसाच ेआत आणुन �ाव.े तसेच या कामाबाबतची अिधक मािहती काय�लयीन वेळेत संबंधीत 
िवभागाकड ेउपलब्ध ठेवण्यात आलेली आह.े 
 
अ.�. वृक्ष तोडीच ेिठकाण वृक्षाच ेनाव व संख्या 

1. हॉटेल भोलेनाथ समोर, �यंबकरोड, सातपूर भेंडी – 1 धोकेदायक िवस्तार कमी करण.े 
2. सदगु� नगर, रोशन फॉमर्, सातपूर िनलिगरी – 1 धोकेदायक िवस्तार कमी करण.े 
3. प्लॉट न.ं43, गणपती मंिदराजवळ, शारदा नगर, 

गंगापूररोड 
गुलमोहर – 1 धोकेदायक िवस्तार कमी करण.े 

4. कामगार नगर, सातपूर िशवबाभुळ – 1 धोकेदायक िवस्तार कमी करण.े 
5. आकाश रेषा रो-हाऊस, सावरकर नगर, 

गंगापूररोड. 
गुलमोहर – 1 पुणर् तोडण.े 
संपुणर् झाडाला वाळवी लागलेली आह.े 

6. पाटील पाकर्, �म न.ं10, चुंचाळे िशवार, 
अंबडिंलकरोड 

िसल्व्हर ओक – 1 पुणर् तोडण,े झाडाच्या बुध्यांला 
वाळवी लागलेली आह.े 

7. सातपूर िवभागातील िविवध िठकाणी येथील  1) िनलिगरी – 12, ॲकेिशया – 1, रेन �ी – 2 
अशी एकुण 15 झाड ेपुणर् तोडण.े 
2) रेन �ी – 6, बुच – 1, खाया – 1, गुलमोहर – 1 
एकुण 9 झाडांचा धोकेदायक िवस्तार कमी करण.े  

8. �भाग �.8 मधील िविवध िठकाण येथील स्�ीट 
लाईटवर आलेल्या फा�ा ंतोडण.े 
 
िव�ुत �काश पडत नसल्यान ेआवश्यक 
तेवढाच िवस्तार कमी करण.े 

स्पॅथोडीया – 10, कडूिंनब – 2, गुलमोहर – 33, बदाम 
-1, का.बाभुळ – 1, जॅकरन्डा – 2, कािशद – 11, 
मोहगणी – 3, बकाम – 1, अशोक – 1, रेन �ी – 5, 
गो िंचच – 1, जांभूळ – 2, कांचन – 1, कंदब – 1, 
नारळ – 1, सावर – 4 असे एकुण 82 झाडांचा िवस्तार 
कमी करण.े 

9. कल्पेश बंगला, धनदाई कॉलनी, खुटवडनगर. बदाम – 1 िकड�स्त झाल्यान ेपुणर् तोडण.े 
10. सव�श बंगला, सावरकरनगर, गंगापूररोड, 

नािशक 
रेन �ी – 1 धोकेदायक झाल्यान ेपुणर् तोडण.े 

11. िरजु्ळ 1, कल्याणीनगर, गंगापूरोड, नािशक रेन �ी – 1 धोकेदायक झाल्यान ेपुणर् तोडण.े 
12. िच�ांगण कॉम्प्लेक्स, सावरकरनगर, गंगापूररोड िसल्व्हर – 1 संपुणर् वाळलेल ेअसल्यान ेपुणर् तोडण.े 
13. गु�द� मंिदर पिरसर, अशोकनगर, सातपूर िनलिगरी – 3, कािशद - 1 िव�ुत वाहन तारेवर गेलेला 

धोकेदायक िवस्तार कमी करण.े 
14. आयटीआय पुल त ेपो�णमा स्वीट खुटवडनगर रेन �ी -21, वड – 1, बदाम – 1, िशवबाभुळ – 1, 

गुलमोहर -3  अस ेएकुण 27 झाडांचा सदर िठकाणी 
रहदारीस अडथळा िनम�ण होत असल्यान ेिवस्तार कमी 
करण.े 

15. सक्सेना बंगला, िव�ासागर को.ऑप सोसायटी, 
गंगापूररोड 

गुलमोहर – 1 पुणर् तोडण,े बुध्ंयासह पोकळ झाल्यान ेव 
उधई लागल्यान.े 

16. मंडलीक नगर, महाल�मी मंिदराजवळ, 
आनंदवल्ली. 

कडूिंनब – 1 झाडाचा िवस्तार कमी करण.े 
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