1

पुणे महानगरपािलका पदािधकार
नाव,
नाव, पद व पा
मा.मुरलीधर मोहोळ ,
महापौर, पुणे.

कायालय
२५५०१०१०फॅ4स - २५५०१०१२
mayorpune@punecorporation.org

स.नं.१२३/ए, रामकृ पा अपाट म&ट,

िनवास
8888349498
9890070005
Murlidhar.mohol@gmail.com

रामबाग कॉलनी, बेडेकर गणपती
मं+दराजवळ, कोथ.ड पुण.े ३८

मा.सौ.सरःवती श&डगे,

020२५५०१०१५

9822342529

उपमहापौर, पुणे
२२९/१, मनीषा
सोसायट,पवती, पुणे.९
मा.हे मंत नारायण रासYn

020२५५०१०१७

अ;य<, ःथायी सिमती

8390750750

११६९,सदािशव पेठ ?लॅट नं.
४०१/४०२िस;द Aलॅटिनयम
BबCडंग नातूबाग गणपती
मं+दराजवळ,सदािशव पेठ
पुणे ३०.
मा.धीरज रामचंि घाटे

020२५५०१०२१

सभागृह नेता

020२५५०१०२२

9822871530

0205501019

मो.नं. 9850623184

७/२९७/२९८,साने गु.जी

dheerajghate@gmail.com

नगर,सदािशव पेठ, पुणे.३०
मा.
मा.सौ.
सौ.+दपाली ूदप (बाबा)
बाबा)
धुमाळ
zc`lnXq miYnË_l
स.नं.१३१/२-अ, राजयोग
सोसायट, वारजे,धुमाळ
िगरण पुणे.५८

2

ूभाग

सभासदांचे नाव व पा

फोन नंबर

मोबाईल बमांक

ई-मेल आयड

कायालय/
य/िनवास

ूभाग ब
ब..1 (कळस
(कळसकळस-धानोर
धानोर)
नोर)
kq^Uq NlXc Dníc_l© @ldvUlne
अ
f.Y§.114/4,kz^G$,LìglT Llh,
zckl§UclR=q,D-1,mvT.n 411001
ब

9145486367
9763636463

मा.
मा.माPती (नाना)
नाना) सांगडे
सोनाई िनवास, कळसमाळवाड,आळं द रोड,पुणे १५

क

मा.
मा.सौ.
सौ.रे खा चंिकांत +टं गरे
स.नं.५२, कमल िनवास,

9850922999

9422013133
9850733334

rekhactingre@gmail. com

भैरवनगर, धानोर, पुण.े १५
ड

9011777777

मा.
मा.अिनल (बॉबी)
बॉबी) वसंतराव
+टं गरे
सXहY नं.४८, वसंत वैभव,
आनंद पाक, धानोर, पुणे १५

ूभाग ब.
ब.2 नागपूर चाळ - फुलेनगर
अ

मा.
मा.डॉ.
डॉ.िस;दाथ यशवंत ध&डे
रोझ BबCडंग, २३, िनको गाड न,

9422030442

9689934284

Siddharthdhende18@ gmail.com

Bवमाननगर, पुणे.१४

ब

7028134786

मा.
मा.सौ.
सौ.फरजाना अæ_vब शेख

Adv.ayub@hotmail.com

३४/१, ?लॅट नं.३०१, मेर गोCड
अपाट म&ट, +टं गरे नगर, पुणे.३२

क

मा.
मा.िशतल अजय सावंत
९०, आदश इं +दरानगर, नवीन

9850841303
9822131000

RTO जवळ आळं द रोड,येरवडा,

galaxyglimpse@gmail. com

पुणे.६

ड

मा.
मा.सुनील Bवजय +टं गरे
Bवजय मंगल, सXहY नंबर
३३/२,

ßal°ट

02065301111
9155777777
02027172202

corporatersuniltingre@gmail.
com

नं. ८२+८३ रोड

नंबर १४, +टं गरे नगर, पुण.े ३२

ूभाग ब.
ब.3 Bवमाननगर - सोमनाथ नगर
अ

मा.
मा.राहल
ु क]डराम भंडारे

9763073444

रामवाड, नगररोड पांडुरं ग गलांडे

Rbspune14@gmail.com

चाळ पुणे.१४

ब

मा.
मा.सौ.
सौ.^ेता गलांडे-खोसे
खोसे

9922921222
8087632164

सXहY नं.३४/अ, सोपान
नगर,वडगावशेर,पुण.े १४
क

मा.
 जगताप
मा.सौ.
सौ.मु_ा अजुन
?लॅट नं.ए ३०२-एBवंग,लुंकड

8390977774
9823979797

Shweta.galandepmc@gmail.
com

9822077774

Muktajagtap.bjp@gmail.com

9823802598

Nagarsevak.karnegurugi@gmail.
com

मीनलॅड-2 Bवमाननगर, दमं+दर
चौक, पुणे.१४

ड

मा.
मा.बापूराव गंगाराम कणY
(गुPजी)
जी)
सXहY नं.१०३,महाaमा गांधी
नगर,गुंजन टॉ+कज शेजार,
िनतापाक पाठbमागे येरवडा,
पुणे.६

3

ूभाग ब.
ब.4 खराडखराड-चंदननगर
अ

मा.
मा. @°R=.भैcयासाहे ब तुकाराम

7387821361

जाधव

advbvhaiyyasahebjadhav@
gmail.com

सXहY नं.४९,वडगावशेर,पुण.े १४
ब

मा.
मा.सौ.
सौ.सुमन बाळासाहे ब पठारे
खराड गांव, मा.ती मं+दर समोर,

9689935676

खराड, पुणे.१४

क

मा.
मा.सौ.
सौ.संजीला बापूसाहे ब पठारे

02027014077
02027014077

सXहY नं.९, तुकारामनगर, खराड,

9850412819
9689935680

9822006300

Sangilapathare07@gmail.com

9850550777

mppathare@gmail.com

पुणे.१४

ड

मा.
मा.मह& ि पंढरनाथ पठारे
सXहY नं.४९, पठारे कॉeपले4स,
नगर रोड, चंदननगर, खराड,
पुणे.१४

ूभाग ब.
ब.5 वडगावशेर - कCयाणीनगर
अ

मा.
मा.सौ.
सौ.सुिनता माPती गलांडे
(पाटल)
पाटल)

9922655894
9822281657

सXहY नं.२9/१,सैिनकवाड,
वडगावशेर, पुण.े १४
ब

मा.
मा.सौ.
सौ.िशतल fाने^र िशंदे

9689935812

सXहY नं.२, महावीरनगर,
वडगावशेर, पुणे.१४

क

मा.
मा.योगेश तुकाराम मुळक
सXहY नं.१३, वडगावशेर, पुणे.१४

ड

9623445555

9890455555

yogeshtmulik@gmail. com

मा.
मा.संदप नामदे व ज-हाड
9175055555

सXहY नं.३, कमलनगर
सोसायट, वडगावशेर, पुणे १४

ूभाग ब.6
ब.6 येरवडा
अ

मा.
मा.@°ड अBवनाश राज साळवे
१४१/१, अBवनाश िनवास,
सौ.शीला साळवेनगर, येरवडा,

02026696031
02026695488

9890200786

avisalve@yahoo.com

02032919191
9371010449
9370646904

Shweta&shree@yahoo.com

पुणे.६

ब

मा.
मा.सौ.
सौ.^ेता ौीशेठ(अिनल)
अिनल)
चXहाण
सXहY नं.१४/१,बंजारा +हल, पांडू

info@corporaterschavan.com

लमाण वःती,शादल बाबा दगा
जवळ, येरवडा, पुण.े ६
क

मा.
मा.सौ.
सौ.अh^नी डॅ िनयल लांडगे
स.न. २,मदर तेरेसानगर,
गाडतळ,. येरवडा

ड

पुणे.६

मा.
मा.संजय शशीकांत भोसले

14/4, `l^YI`,^lUlnkq zYclf
zdcñ^l`G$, _n`cR=l, mvTn.6

8888711915
9822412567

ashwinilandge786@gmail.com

9021680623
9422300716

Sanjay.bhosale9057@gmail.
com

ूभाग ब.
ब.7 साBवऽीबाई फुले पुणे Bवjा
Bवjापीठ
jापीठ - वाकडे वाड
अ

मा.
मा.सौ.
सौ.सोनाली संतोष लांडगे
BबhCडं ग नं.९,स.नं.२७०,पी.एम.सी.
कॉलनी वाकडे वाड पुणे ३.

9860518804
9890618804

sulandge@gmail.com

4
ब

मा.
मा.सौ.
सौ.राजौी fाने^र काळे

8975385787

206 आनंदबाई गाडगीळ
दवाखाlयासमोर, दवाड, पुणे.30

क

मा.
मा.आ+दaय अिनल माळवे
गणेश हौ.सोसायट बंगला

नं

9890088080

Adityamlve9999@ gmail.com

020255561777
02025561177
02025530501
9922611000

pnfo@anilbhosale.com

१ िशमला ऑ+फस मागे,
िशवाजीनगर, पुण.े ५
ड

मा.
मा.सौ.
सौ.रे ँमा अिनल भोसले

02025530502

२, िशवाई बंगला, भोसले
नगर, गणेशhखंड, पुण.े ७

ूभाग ब.
ब.8 औ ंध - बोपोड
अ

मा.
मा.सौ.
सौ.सुिनता परशुराम वाडे कर

9881319158
8888837777

कुंदन हे qरटे ज, भाऊ पाटल

Sunitawadekar75@ gmail.com

रोड, पुणे मुंबई रःता, बोपोड,
पुण.े ३
ब

मा.
मा.सौ.
सौ.अचना मधुकर मुसळे
सी.बी.?लॅट ब.२ BबCडंग

02025882621
9422001202

4लेqरओन पाक, गायकवाड

8600106464

पेशोल पंपाजवळ,

Mymusale@hotmail. com

ड.पी.रोड,औंध पुण.े ७
क

9822069100

मा.
मा.Bवजय बाबुराव शेवाळे
स.नं.४६,औंध रोड ड.सी.

hotelkamini@gmail. com

ट.सी.नं.२०५१,२०५६,सी.१, अमर
पॅराडाईज,बोपोड पुणे.२०

ड

मा.
मा.बंडू उफ ूकाश fानोबा ढोरे
घर नं.४९, शासकuय दध
ू क&िा

9850956277

9822793737

9921865865
8888227788

9850998577

जवळ, बोपोड गाव, पुण.े २०

ूभाग ब.
ब.9 बाणेर-बालेवाडाड-पाषाण
अ

मा.
मा.सौ.
सौ.ःवAनाली ूCहाद सायकर
स.नं.१२८/१०, राम इं द ू पाक,

saikarpralhad@gmail. com

बाणेर, पुणे.४५

ब

मा.
मा.सौ.
सौ.vयोती गणेश कळमकर

9822435014
9604112424

स.नं.८७,ौीनाथनगर, गणराज
िनवास, बाणेर, पुण.े ४५
क

मा.
मा.अमोल रतन बालवडकर

02060909999
8888000009

ब - १०4, दपल , बालेवाड,

amolbalwadkarbjp@ gmail.com

भारती Bवjापीठ जवळ, पुणे.४६

ड

मा.
मा.बाबुराव दोबा चांदेरे
दकृ पािनवास

ऽुतीका

9922511010

Nitinborhade9@gmail.com

सोसायट समोर, वीरभिनगर,
बाणेर, पुण.े ४५
ूभाग ब.
ब.10 बावधन खु.-कोथ.ड डे पो
अ

मा.
मा.+करण दगडे पाटल
?लॅट नं.२०३, मोकाटे टॉवर,

8055335522
8805462998

9890302081

8605943236
02025385075

9922715850

मोकाटे नगर, डावी भुसार

Kirandagde777@gmail.com

कॉलनी, कोथ.ड, पुण.े ३८
ब

मा.
मा.डॉ.
डॉ.सौ.
सौ.ौ;दा अशोक ूभुणे
?लॅट नं.८, ूथमा को-ऑप. सोसा,
लोकमाlय कॉलनी, कोथ.ड,

Prabhune.shraddha08@gmail.
com

पुणे.३८

क

मा.
मा.सौ.
सौ.अCपना गणेश वरपे

9850548885
9011018885

alpanavarpe@gmail. com

5
बी-४/१४,धनलआमी पाक, उजवी
भुसार कॉलनी,पी.एम.ट.डे पो
समोर, कोथ.ड, पुणे.३८

ड

मा.
मा.+दलीप तुकाराम वेडेपाटल
पाटल पॅलेस, स.नं.२/१, एनडए

02022958592
02022952828

9822096633

vedepatildilip@gmail. com

पाषाण रोड, बावधन खुद, पुणे.२१

ूभाग ब.11
ब 11,
11 रामबाग कॉलनीकॉलनी िशवतीथनगर
अ

मा.
मा.दपक माधवराव मानकर

02024455743
9527272727

५६७, कमल सुधा अपाट म&ट,
नारायण पेठ, पुणे.३०

ब

Deepakmankar009@ gmail.com

मा.
मा.सौ.
सौ.छाया अजय मारणे
स.नं.४४, हनुमाननगर, Bवzठल
.h4मणी मं+दरा जवळ, धमवीर

9823478488

छ.संभाजी पथ,पौडरोड, कोथ.ड,

Chayamarne83@gmail.com

पुणे.३८

क

मा.
मा.सौ.
सौ.वैशाली राज&ि मराठे

8007966017
9421003733

चाळ ब.6ब,,जयभवानीनगर,
कोथ.ड, पुणे.३८

ड

मा.
मा.@°R=.रामचंि उफ चंदशे
ू ठ
आaमाराम कदम

02025281694
02025381201
02025437365

hजजाई बंगला,भारतीनगर,

98224455555

Rkadam5555@gmail.com

भाग-२,पौडरोड,कोथ.ड,पुण.े ३८
ूभाग ब.12
ब 12 मयूर कॉलनीकॉलनी-डहाणूकर कॉलनी
अ

मा.
मा.सौ.
सौ.हषाली +दनेश माथवड
स.नं.८८, Aलॉट नं.२९, माथवड

9850220073

BबhCडं ग, गुजरात कॉलनी, संगीता

f§IqUl gl°P=naLl¡G$,कोथ.ड,

9762162239

Harshali mathwad88@gmail.
com

8308197179

vasantijadhav.bjp@gmail.com

पुणे.३८

ब

मा.
मा.सौ.
सौ.वासंती नवनाथ जाधव
?लॅट नं.३, सुंदर अंगण अपाट ,

9890619969

गणंजय सोसा,ड.पी.रोड,.{वेद

gl°P=na
क

जवळ,कोथ.ड, पुण.े ३८

मा.
मा.मुरलीधर +कसन मोहोळ
स.नं.१२३/ए, रामकृ पा अपाट म&ट,

8888349498
Murlidhar.mohol@gmail.com

रामबाग कॉलनी, बेडेकर गणपती

9890070005

मं+दराजवळ, कोथ.ड पुणे.३८

ड

मा.
मा.पृ|वीराज शिशकांत सुतार
१४+१५,िशवतीथ, माधवबाग

02025441250
02025438396
02025392007
9822025098

सोसायट, िशवतीथनगर, कोथ.ड,
पुणे.३८

Pssutar1@gmail.com

ूभाग ब.13
ब 13 एरं डवणावणा-हॅ पी कॉलनी
अ

मा.ZWपक अशोक पोटे

9822186140
9503990009
9028940004

स.नं.१३/१४, सदािशव पेठ, जोशी
वाडा,

ब

dlóq रोड,

Deepakpote07@gmail.com

पुणे.३०

मा.
मा.सौ.
सौ.माधुर ौीराम सहॐबु~े
६१ ए/४०, रामकृ ंण बंगला,भारती
िनवास सोसायट , कवYनगर,

02025430219
9689931656

9422338800
Madhuri2856@gmail. com

पुणे.४

क

मा.
मा.सौ.
सौ.मंजुौी संदप खडY कर

}q 1/702,fvcT©`ËY, IlR=Y©
flnfl_P=q, G$c|YI`, mvT.n 38
ड

मा.
मा.जयंत गोBवंद भावे

9890405999

manjushreekhardekar@gmail.
com

9881127183

jgbhave@gmail.com

6
५९/४, नवसहयाि सोसायट,
महष कवYनगर पुण.े ५२

ूभाग ब.14
4कन hजमखाना - मॉडे ल कॉलनी
ब 14 डे 4कन
अ

मा.
मा.सौ.
सौ.ःवाती अशोक लोखंडे
८०६, कामगार पुतळा,

9850426458

िशवाजीनगर,कोटाजवळ, पुण.े ५
ब

मा.
मा.सौ.
सौ.िनिलमा दाऽय खाडे
६११/बी, पुलाची वाड,साई

9226750558

9689940467

पेशोल पंपाजवळ,डे ¸$Y

Khadenilima14@gmail.com

hजमखाना, जंगली महाराज
रोड, पुणे ४
क

मा.
मा.ूा.
ूा.सौ.
सौ.vयोaसYl गजानन
एकबोटे
११७०/३३, रे Xहे lयू कॉलनी,

02025530127
02025535383/93

9922007310

एकबोटे हा°ःपीटल,

jyotekbote@gmail.com

िशवाजीनगर, पुण.े ५
ड

मा.
मा.िस;दाथ पाकर उफ
अिनल िशरोळे

02065001540
02025534200
9890023600

१२०१/१ अ गुलाब बंगला,

shirolesiddharth@ gmail.com

घोले रोड, पुणे.४

ूभाग ब.
ब 15 शिनवार पेठ- सदािशव पेठ
अ

मा.
मा.हे मंत नारायण रासYn
११६९, सदािशव पेठ ?लॅट नं.
४०१/४०२िस;द Aलॅटिनयम

02024489681
9921959090

8390750750

9371001320
02024442821

8928899599

BबCडंग नातूबाग गणपती
मं+दराजवळ,सदािशवपेठ पुणे ३०.

ब

मा.
मा.ौीमती गायऽी रदप खडके
३६० ब,शिनवारपेठ, ौीजी सहकार

Gayatrikhadke999@ gmail.com

सोसायट, रसोई डायिनंग हॉल
समोर पुणे.30

क

मा.
मा.सौ.
सौ.मु_ा शैलेश +टळक
५६८, नारायण पेठ,+टळकवाडा

02024430350
9422332988

पुण.े ३०
ड

Mukta.tilak@yahoo. com

मा.
मा.राजेश तुकाराम येनपुरे
६२२, नारायण पेठ, लोखंडे

9822109810

तालीम, आढाव वाडा, पुणे.३०

Rajeshyenpure55@ gmail.com

ूभाग ब.
ब 16 कसबा पेठ- सोमवार पेठ
अ

मा.
मा.सौ.
सौ.पCलवी चंिशेखर जावळे
३३५, भीमनगर, मंगळवार

8237858488
7378300737

पेठ, जावळे चौक, पुण.े ११
ब

मा.
मा.रवींि हे मराज धंगेकर
७९७, रBववार पेठ, लोणार

9422023807
8605883800

आळ, संत नामदे व चौक
पुण.े २
क

8605883800
9970783838

Ravindrdhangekar12@gmail.com

मा.
मा.सौ.
सौ.सुजाता सदानंद शेट
9822531681

१५६/१,बी,अ<य बी अपाट मट
&
मंगळवार पेठ, पुण.े ११
ड

मा.
मा.योगेश दाऽय समेळ
२०७ /बी, फणी आळ तालीम
जवळ कसबा पेठ, पुणे.११

7798720690

9822863862

Yogeshsamelpmc2017@gmail.com

7

ूभाग ब.
ब 17 राःता पेठ-रBववार पेठ
अ

मा.
मा.सौ.
सौ.लआमी उदयकांत आंदेकर
९/१, नाना पेठ, qर;दिस;द

8657867070

अपाट म&ट डोके तालीमया
पाठbमागे, पुण.े २
ब

मा.
मा.सौ.
सौ.सुलोचना तेज&ि क]ढरे
५६, भवानी पेठ, पालखी

02026381818

8888881818

Bवठोबा चौक,नेवाःकर पंपा

tejendrakondhare@gmail.com

जवळ क]ढरे गCली, पुण.े ४२
क

मा.
 ांत आंदेकर
मा.वनराज सुयक
२१,नानापेठ,डोके तालीमया
पाठbमागे,पुणे २

ड

मा.
मा.Bवशाल गोरख धनवडे
२७५, नाना पेठ, साखळपीर

9975249994
9890896370

Vanrajandekar86@gmail.com

9923585151
9923804141

Vishaldhanwade41@ gmail.com

तालीम जवळ, पुण.े २

ूभाग ब.
ब 18 खडकमाळआळ - महाaमा फुले पेठ
7276444491
अ
मा.
मा.सौ.
सौ.Bवजयलआमी मोतीलाल
हqरहर
५९६, गंज पेठ, पुण.े ४२
ब

मा.
मा.सौ.
सौ.आरती सिचन क]ढरे
१०१, महाaमा फुले पेठ
qरझवाणी मhःजद समोर

9422323968
020244558260
9923384031

9011360114
8087194799

aartikondhare@gmail.com

कृ ंणगीत अपाट म&ट २ रा
मजला, पुणे ४२.
क

मा.
मा.अजय

ml§Rv=`§I खेडेकर

५७९,घोरपडे पेठ, लआमी

8957575757
9822575757

नारायण BबhCडं ग,

Ajaykhedekar5757@ gmail.com

खडकमाळआळ,पुणे ४२
ड

मा.
मा.सॆाट अभय थोरात

8177887729
9823024646
7757996388

३३२, गु.वार पेठ, कृ ंणाहट
चौक थोरातवाडा,िमजा मhःजद

Samratthorat08@ gmail.com

पुण.े ४२

ूभाग ब.
ब 19 लो+हयानगरलो+हयानगर-कासेवाड
अ

मा.
मा.अBवनाश रमेश बागवे
५९२, कासेवाड, भवानी पेठ,
पुणे.२

ब

मा.
मा.सौ.
सौ.मिनषा संदप लडकत
२७५, भवानी पेठ,साBपका पथ,

bagweavinash@gmail.com
02026434838
02026393633

9822015712

9881307274
9422007274

9422007275

Manisha.ladkat@gmail.com

पुणे.४२

क

मा.
मा.सौ.
सौ.अचना तुषार पाटल
३६७, भवानी पेठ, अनंत िनवास,

02026441777

सBपका रोड, पुणे.४२

ड

मा.
मा.र+फक अदल
ु रहम शेख
३८९ भवानी पेठ,नानेशा कॉनर,
?लॅट नं.१३,पूना कॉलेजसमोर,
पुण.े ४२

8446861777
7440008008

02026459379
9822596232

rshaikh2067@gmail. com

8

ूभाग ब.
ब 20 ताडवाला रोड - ससून हॉःपीटल
अ

मा.
मा.ूदप मhछं ि गायकवाड
१३, मा.रमाबाई आंबेडकर

9922133698

(ताडवाला रोड), भाजी माकYट

pradipbhaugaikwad@gmail.com

चौक,पुण.े १
ब

मा.
मा.सौ.
सौ.Ll±W}q हाजी नदाफ
सवY नं.३४७, ूायXहे ट रोड,

02026057860
9623278666

9922953050

02026164124

9371145770

Mhn166@gmail.com

इनआमनगर, पुणे.१

क

मा.
मा.ौीमती लताबाई दयाराम
राजगु.
कै.बा.स.ढोले-पाटल <े.कायालया
समोर, दे वकu नंदन सोसा, ?लॅट
१४

ड

ताडवाला रोड पुणे १

मा.
मा.अरBवंद तुकाराम िशंदे

025501030

११, BवCसन गाड न रोड, पुणे

9822020005

arvindshinde1966@gmail.com

ःटे शन,पुणे १

ूभाग ब.
ब 21 कोरे गाव पाक- घोरपड
अ

मा.
मा.कु.+हमाली नवनाथ कांबळे
himalikamble19@gmail.com

स.नं.124/
124/283िभमनगर
283िभमनगर,
िभमनगर,मुंढवा,
वा,

9822195552

पुण.े 36
ब

मा.
मा.सौ.
सौ.लता Bवंणू धायरकर
स.नं.८९, धायरकर वःती,

9921242525

9623696635

9763410337
02026361099

9422013337

Latadhayarkar35@ gmail.com

मुंढवा, पुण.े ३६
क

मा.
मा.सौ.
सौ.मंगला ूकाश मंऽी
स.नं.62 al° G«n$ñP=l, flnfl.801

@,z}ëR=sI 62/1, flnmlY}lI
`lnR= ,Jln`mR=qIlc , mvTn.1
ड

मा.
मा.उमेश fाने^र गायकवाड
सी.

P=q.एस.नं.६,

9850555555
9595555555

सोनाई

Umesh5511@rediffmail.com

िनवास, मुंढवा, पुण.े ३६
ूभाग ब.
ब 22 मुंढवा -मगरपटा िसट
अ

मा.
मा.चेतन Bवzठल तुपे

9890055000
02026890123
9823109003

१४७,मगरपटा,हडपसर, पुणे.२८

ब

मा.
मा.सौ.
सौ.हे मलता िनलेश मगर

f°}z« Y_^ mlG©$, R=q-102, ^I`mÅ=l zfP=q,
gR=mf`, mvT.n 28
क

^l.mxNl f^q` G$lnÐn
600 }q, f§Gn$Uq zYclf,

cvtupe@gmail.com

Nilesh.magar7@gmail.com

9975333333

9657772771

ñP=nP= }±G$ dnNl`q,^v§S=cl,mvTn.36
ड

मा.
मा.बंडू उफ सुनील जयवंत
गायकवाड

9689932346
9689932347
8806216396

२२७, सोनाई िनवास, अhजं4य
चौक,मुंढवा, पुणे.३६

ूभाग ब.
ब 23 हडपसर गावठाणगावठाण-सातववाड
अ

मा.
मा.योगेश दाऽय ससाणे

02026819591
9922939677
9822007717

?लॅट नं. ८०, Bऽवेणीनगर gl¡िसंग
सोसायट, वैभव टॉ+कज मागे

yogeshsasane77@yahoo.com
ysasane77@gmail.com

हडपसर, पुणे.२८

ब

मा.
मा.सौ.
सौ.वैशाली सुनील बनकर
स.नं.१३, सातववाड, हडपसर,

9822322351

9689932350

Vaishalibankar1@gmail.com

9
ड.Xह.एस.िमनी माकYट, पुणे.२८

क

मा.
मा.सौ.
सौ.उvvवला सुभाष जंगले
स.नं,३८-ए,कॉलनी नं.६,काळे बोराटे

9922732424

नगर,साई बाबा मं+दरचौक,हडपसर,

Jangle.bjp@gmail.com

पुणे.२८

ड

मा.
मा.माPती िशवाजी तुपे

9371002728

९८, गणेश मं+दर चौक, मगर
आळ, हडपसर, पुणे.२८

ूभाग ब.
ब 24 रामटे कड - सcयदनगर
अ

9890591054
9850406969

मा.
मा.अशोक
अशोक धाकू कांबळे
५४/१०,शांतीनगर,वानवड, पुणे.४०

ब

^l.AYl^Wl` ê$G$flYl d^fvÔqY

क

मा.
मा.आनंद आणा अलकुंटे
स.नं.१०६,शंकर मठ ( गणेश

Ashokbhau1@gmail.com

7350277277

भवन) आलकुंटे वःती,हडपसर,
पुण.े १३
ूभाग ब.25
ब 25 वानवड
अ

मा.
मा.धनराज बाबुराव घोगरे

9850078997
9765125492
8830398498

?लॅट नं.७,कृ ंणकlहै cया
अपाट म&ट,Bवकासनगर,वानवड,
पुणे.४०

ब

मा.
मा.सौ.
सौ.कािलंदा मुरलीधर पुंडे

9850847948
8409171717

स.नं.७६/३, आ+दनाथ कृपा,
जगतापनगर, वानवड, पुणे ४०

क

मा.
मा.सौ.
सौ.रूभा सुदाम जगताप
ओ-२, सेबेड हाट टाऊन सोसा, 76/12,

98506717710
9921292929

उं बराची Bवहार जवळ जगताप नगर
चौक वानवड,पुणे.४०

ड

मा.
मा.ूशांत सुदाम जगताप
ओ-२,सेबेट हाट टाऊन सोसा,

02026856027
02026856575

9822651488
prashantjagtapncppune@gmail.
com

जगताप नगरचौक वानवड,पुणे.४०

ूभाग ब.26
ब 26 महeमदवाडमहeमदवाड-कौसरबाग
अ

मा.
मा.ूाची आिशष आCहाट
Bवzठल ःमृती िनवास,

9921452623
9850703536

महeमदवाड, पुणे.६०

ब

8888882882

मा.
मा.ूमोद उफ नाना वसंत भानिगरे
आई िनवास, भैरवनाथ मं+दरा जवळ
महं मदवाड, हडपसर, पुणे. ६०

क

मा.
मा.सौ.
सौ.नंदा नारायण लोणकर
६५, ड,अनुःमृती,क]ढवा खुद,

02026830861

पुणे.४८

ड

मा.
मा.संजय (ताaया)
ताaया) गुलाब घुले
स.नं.१०, lयाती चौक, बॅक ऑफ

02026831010
9881224422

Nanda.lonkar@gmail. com

9604049999

Sachinghule077@ gmail.com

9850047872

महारा समोर महeमदवाड,
हडपसर,पुणे २८

ूभाग ब.27
ब 27 क]ढवा खुद-िमठानगर
अ

मा.
मा. @ãWþa I[
I[v$` @g§^W mQ=lT

ब

f.Y§.64,fq.904,IIY @°^`l°ëR=
Yx`lYq G$}«ñUlY Nch, G$l{S=cl
HvW©, mvT.n 48
^l.fl¡.m`zcY z[
z[$`lnN dnH
स.नं.५०, माशा अCहाद Xहला

8928392738
9823096612

8805961466

9823048246
9527308338

10
भा{योदयनगर,तनजीला मंhझल,
क]ढवा खुद, पुणे.४८

क

मा.
मा.सौ.
सौ.हमीदा अिनस सुंडके
४२८, नाना पेठ, पेlशनवाला

9764320204

9049222882

मःजीद, पुणे.२

ड

मा.
मा.साईनाथ संभाजी बाबर
9850982198

ए-४, मेफेअर एलेगlझा, फेज-1
एनआयबीएम रोड,कांढवा खु,
पुणे.४८

ूभाग ब.
ब 28 सॅलसबर पाक-महBषनगर
अ

मा.
मा.सौ.
सौ.कBवता भlरत वैरागे

9665427019
9890797776

६१/१ वृदांवन सोसायट, शंकरशेठ
रोड

ब

गुलटे कड, पुणे.३७

मा.
मा.ौीनाथ यशवंत िभमाले
स.नं.५८५/१ संदेश सोसायट ौी

8552940937

कॉनर िभमाले उjान सॅलसबर

9822291820

पाक माकYट ,िचंतामणी गणेश

Bhimale.shrinath@ gmail.com

मं+दरा शेजार, पुणे ३७

क

मा.
मा.सौ.
सौ.राजौी अBवनाश
िशळमकर

9422080664
9422000465

५८५/१२,सोपान महाराज सोसा,

Shilimkarrajashri@ gmail.com

Bबबवेवाड गोरे hजम शेजार,
पुणे.३७

ड

मा.
मा.ूवीण माhणकचंद चोरबेले
१७०४ वधमान पुरम, गंगाधाम

02024244329
02024272610/12

9822018661
9689910046/36

शेजार, माकYटयाड पुण.े ३७

pravinchorbele@gmail.com

ूभाग ब.
ब 29 नवी पेठ-पवती
अ

मा.
मा.सौ.
सौ.सरःवती श&डगे

9822342529

२२९/१, मनीषा सोसायट,पवती,
पुणे.९

ब

मा.
मा.महे श नामदे व लडकत
२००, नवी पेठ,गांजवे चौक

02024338686
02024538686

9850640555

Maheshladkat@gmail. com

पुणे.३०

क

8805435152

मा.
मा.ौीमती hःमता पाकर वःते

piyushvaste@gmail. com

६५/५१३, लआमीनगर,पवती,पुणे ९

ड

मा.
मा.धीरज रामचंि घाटे

9822871530

७/२९७/२९८,साने गु.जी

dheerajghate@gmail.com

नगर,सदािशव पेठ, पुणे.३०

ूभाग ब.30
ब 30 जनता वसाहतवसाहत-दवाड
अ

मा.
मा.आनंद रमेश qरठे

02065736736
9822663636

६०९, दवाड, साई मंदराजवळ,
पुणे ३०

ब

मा.
मा.Bूया िशवाजी गदादे
२४२, पवती पायथा, िनलायम

9689935636
7709163636
9860563636

Priyagadade35@gmail. com
gadadepremraj@gmail.com

9595541177
9975982668

7744858251

Kadamsantosh959@gmail.com

02024254343

9325565757
9511111195

020260127836

Bॄज जवळ िसंहगड रोड, पुणे ३०

क

मा.
मा.सौ.
सौ.अिनता संतोष कदम
कदम
सुिनत qर;दिस;द अपाट म&ट,बी३०१, िसंहगड रोड,पु.ल.दे शपांडे

anandrithe805@gmail.com

गाड न पुणे.३०

ड

मा.
मा.शंकर गणपत पवार
स.नं.११८, रािधका हाऊिसंग

Pawarshankar5757@ gmail.
com

11
सोसायट, िसंहगड रोड, पुणे.३०

ूभाग ब.
ब 31 कवYनIर
अ

मा.
मा.सुशील िशवराम म&गडे

9881007008

स.नं.५/१-ए, शाहू कॉलनी लेन.११,

Sushil.mengade@ gmail.com

कवYनगर, पुणे.५२

ब

मा.
मा.सौ.
सौ.लआमी दे वराम दधाने
ु

9975343434
9561005799

स.नं.१२, माऊली कृ पा,जुना वारजे
जकात नाका, सरगम कॉलनी,

Swatej.dudhane@ gmail.com

Bवzठल मं+दरा जवळ, पुणे.५२

क

मा.
मा.सौ.
सौ.वृषाली दाऽय चौधर

9890323133
8805491212
7720821818

स.नं.४, +हःसा नं.५०५, अजुन

कृ ंणाई, कॅनॉल रोड, वारजे बस

Datta.choudhari9@ gmail.com

ःटॉप जवळ, िचदानंद ूितान,
दमं+दर, वारजे, पुणे.५८

ड

मा.
मा.राजl
राजl]lC$ +कसन
+कसन बराटे

9689934911

३५७, गCली ब २ नामदे व बराटे
चाळ, कवYनगर पुणे ५२

ूभाग ब.32
ब 32 वारजे-माळवाड
अ

मा.
मा.+दलीप ूभाकर बराटे

९८२३०२२१८२

मा.ती मं+दरासमोर वारजे,पुणे ५८

ब

मा.
मा.कु.सायली रमेश वांजळे

dilipbaratepune@gmail.com

9922204388
9673711626
8805099990

अिमत Cयू +फCड, ई BबhCडं ग
?लॅट नं.301, गोCड hजम शेजार,

goldminecbseschool@ gmail.com

नहे आंबेगाव पुणे.४६

क

मा.
मा.सौ.
सौ.+दपाली ूदप (बाबा)
बाबा)
धुमाळ

02025230210

स.नं.१३१/२-अ, राजयोग

9850623184

Babadhumal2122@ gmail.com

सोसायट, वारजे,धुमाळ िगरण
पुण.े ५८
ड

मा.
मा.सिचन िशवाजीराव दोडके
स.नं.१३६, दोडके BबhCडं ग, वारजे

02065222227

माळवाड, पुणे.५८

ूभाग ब.33
ब 33 वडगाव धायरधायर-वडगाव बुिक
ु
02065289999
अ
मा.
मा.हqरदास कृ ंणा चरवड
02024341215
स.नं.४८, िशवाजी पुतया
जवळ,घुलेनगर वडगाव बु.

9822197273
9822033699
9822557557

7387680100
9822424358

Sachindodke699@ yahoo.com

haridascharwad@ gmail.com

पुणे ४१
ब

मा.
मा.सौ.
सौ.gn^l B[
B[$© राजौी +दलीप
नवले
गु.कृ पा बंगला, वडगाव खुद,

9822231111
9422031010

िसंहगड रोड, धायर फाटा पुणे.४१

क

मा.
मा.सौ.
सौ.zYता अनंत दांगट
चंियश पॅलेस कॉलेज रोड

09923184111
9765750110

8087949723

8087949713

9422301924
9552870333

8888827827

Hemadnavale111@ gmail.com

ruchasarth2001@ gmail.com

वडगाव बु.पुण.े ४१
ड

मा.
मा.राजू मुरलीधर लायगुडे
स.नं.१४/४,पांडुरं ग ःमृती,

rajabhaulaygude@ gmail.com

गणेशनगर, धायर, पुणे.४१

ूभाग ब.34
ब 34 सनिसटसनिसट-+हं गणे खुद
अ

मा.
मा.ूसlन घनí
घनí_lम जगताप

02024358435

advprasannajagtap@ gmail.com

12
स.नं.१९, िसंहगड बंगला, Bवzठल

02024348225

9822022950

मं+दरासमोर,Bवzठलवाड +हं गणे
खुद,िसंहगड रोड, पुणे.५१

ब

मा.
मा. kq^Uq vयोती +कशोर
गोसावी
स.नं.२५/३/१, पाथ बंगला,

02024347248
02024347777
9890767778

fानगंगा शाळे जवळ,+हं गणे

9623276276
9822517777

Bवzठलवाड िसंहगड रोड

Jyotigosavi2017@ gmail.com

पुण.े ५१
क

मा.
मा.सौ.
सौ.मंजुषा

ZWmG$ नागपुरे

३ रा मजला, ?लॅट नं.३०१, स.नं.

8600406666

१२/१/४/१, ईस&िशया अपाट म&ट,

mdnagpure@yahoo.co. in

(सनिसट रोड) िसंहगड रोड
पुणे.४१

ड

मा.
मा.ौीकांत शशीकांत जगताप
स.नं.३१/१ शिशतारा िनवास,

9960444555

9922433619
Shreekant.s.jagtap@ gmail.com

रोकडोबा मं+दराजवळ, +हं गणे खु,
िसंहगड रोड पुणे.५१
ूभाग ब.
ब 35 सहकारनगरसहकारनगर-पमावती

अ

मा.
मा.सौ.
सौ.+दशा राहु ल माने
ए.३०२,कुमार h<तीज,सहकारनगर

9822099447
9049047000
9822656724

नं.२, पवती, पुणे.९

ब

02026803779
9822015479

मा.
मा.उCहास उफ आबा वसंतराव बागुल

ओटा नं.१२,िशवदशन, निलनी

Saidisha0414@gmail. com

Bagulaba5@gmail.com

िनवास,मु_ांगण शाळे जवळ, पुणे.९

क

मा.
मा.सौ.
सौ.अh^नी िनतीन कदम
४ अरये^र दशन सोसायट,

9011902525
9011912525

अरणे^र मं+दराजवळ, अरणे^र,
पुणे.९

ड

मा.
मा.महे श नरिसंग वाबळे
६३१ नुतन महारा सोसायट

02024229305

9422089659

पावती सहकारनगर पोलीस

Mahesh.wable5400@ gmail.
com

ःटे शन समोर, पुणे.९
ूभाग ब.
ब 36 माकYटयाड-लोअर इं +दरानगर

अ

9623850896

मा.
मा.ौीमती अनुसया अिभमान चXहाण

५७०,आंबेडकरनगरझोपडपट,
गCली नं.१५ माकYटयाड ,पुण.े ३७
ब

मा.
मा.राज&ि यशवंत िशळमकर

8087823737

जय शंकर बंगला नं. ७४,संगम

abashilimkar@gmail. com

सोसायट Bबबवेवाड पुणे ३७

क

9689930952

मा.
मा.सौ.
सौ.मानसी मनोज दे शपांडे

mansideshpande23@ gmail.
com

Aलॉट नं.८, जनता सहकार गृह
िनिमती संःथा,Bबबवेवाड, पुणे.३७

ड

मा.
मा.सुनील fानदे व कांबळे

02024265045

५४ एचपी/८५५,लो+हयानगर,

9657453726
9822413993

kamblesunil118@gmail.com

गंज पेठ, पुण.े ४२
ूभाग ब.37
ब 37 अAपर सुपरर-इं +दरानगर

अ

मा.
मा.सौ.
सौ.वषा भीमा साठे

7875841933
7721011000

स.नं.१८/५, ?लॅट नं.बी/९ कमल
दशन सोसा,खंडोबा मं+दरा जवळ,
सुखसागरनगर,कोढवा बु.पुणे.४८

ब

मा.
मा.सौ.
सौ.Pपाली +दनेश धाडवे

8390546955
9527594942

Dineshdhadwe72@ gmail.com

13
बी-९, .म नं.२१,अAपर इं +दरानगर,
Xह.आय.ट.कॉलेज, पुणे.३७

क

मा.
मा.बाळा उफूमोद ूेमचंद ओसवाल

२०३/२०४, बी-२, लेक टाऊन

02026963737
9422089978

Balaoswal99@gmai.com

02024370889
9422035378

dattatrayadhankawade@gamil.
com

9922555561
9881721111

Ranibhosale03@gmail.com

सोसा, काऽज, पुणे ४६

ूभाग ब.
ब 38 बालाजीनगरबालाजीनगर-राजीव गांधीनगर
अ

मा.
मा.दाऽय बबनराव धनकवडे

02024373218

१,मातोौी समथनगर,धनकवड,
पुणे.४३

ब

मा.
मा.सौ.
सौ.राणी रायबा भोसले
४ अ, राजगड अपाटम&ट,
बालाजीनगर, धनकवड, पुणे.४३

क

मा.
मा.सौ.
सौ.मनीषाताई राजाभाऊ कदम
कृ ंणा पाक,स.नं.२२/२३, माऊली

0202696997

9422037997

गाड नजवळ,काऽज, पुणे४६

ड

मा.
मा.ूकाश Bवzठलराव कदम

9823717191

स.नं.२४/६, िशवगोर< बंगला
ूगती उदयानामागे काऽज,पुणे.४६

ूभाग ब
ब.39
39 धनकवडधनकवड- आंबेगाव पठार
^l.XYG$cR=
9545405051
^l.XYG$cR=n }lhl]lC$ B[
B[$© ZG$dln`
अ
BÎl^
f.Y§.36/2,zY^l|gq ßalOlNch,
XYG$cR=q, mvT.n 43
ब

मा.
मा.सौ.
सौ.अh^नी सागर भागवत

24362604

9922041111
8554819819

स.नं.३१, घर नं.७३६, धनकवड,
मुंगळे अणानगर, पुणे.४३

क

9822089975
9764782727

मा.
मा.सौ.
सौ.वषा Bवलास तापकuर

Ashwinisagarbhagwat1986@
gmail.com

9923109971

स.नं.३६/११, केशवनगर,
धनकवड, पुण.े ४३
ड

मा.
मा.Bवशाल Bवलास तांबे
स.नं.२९

ßal°P=

नं.३५, वृंदावन

02024373500

9822559796

अपाट म&ट,चैतlयनगर,धनकवड,

tambevishalv@gmail. com

पुणे ४३

ूभाग ब.40
ब 40 आंबेगाव दनगरदनगर-काऽज गावठाण
अ

मा.
मा.युवराज संभाजीराव
ाजीराव बेलदरे
स.नं.३४ सेतू बंध िनवास,
दनगर, भारती

zcÚlmqQ=

9922494444

रोड,

beldareyuraj@gmail.com

आंबेगाव बु., पुणे.४६

ब

मा.
मा.ौीमती अमृता अhजत बाबर

9850387007

जनाई च&बस, बाबर BबCडंग, पोःट

amrutababar@yahoo. com

ऑ+फस काऽजजवळ, पुणे.४६

क

मा.
मा.सौ.
सौ.hःमता सुधीर क]ढरे
स.नं. नं.४४/२, जांभुळवाड
रोड, आंबेगाव,बु, ौीचबधऱ
Bवjा मं+दराजवळ, पुणे ४६

ड

8657684193
9822069603
8983198611

sudhir.kondhare@gmail. com

9822271859

Vasant-mns@yahoo.com

मा.
मा.वसंत कृ ंणा मोरे
रो-हाऊस नं.१, कृ ंणलीला िनवास,
तलाठb ऑफuस समोर,काऽज
पुणे.४८

ूभाग ब.41
ब 41 क]ढवा बुिक
ु - येवलेवाड
अ

मा.
मा.वीरसेन बापू जगताप
स.नं.१२, डॉ.आंबेडकरनगर, लेन
नं.२, क]ढवा बु. पुणे. ४८

9922690747

14
ब

मा.
मा.सौ.
सौ.संगीता राज&ि ठोसर

9822300207

?लॅट नं.६, ौुती अपाट म&ट,

9922037222

कै.Bवंणु ठोसरनगर,क]ढवा
काऽज रोड,क]ढवाबुिक
ु ,पुण.े ४८
क

मा.
मा.सौ.
सौ.वृषाली सुनील कामठे

9657080709
8482829000

सूयदय BबhCडं ग, क]ढवा बुिक
ु
गावठाण, पुण.े ४८
मा.
मा.kq^Uq रं जना कुंडिलक

ड

+टळे कर

9850666321

ौ;दा िनवास, िशवाजी चौक,
क]ढवा बुिक
ु , पुणे.४८

ूभाग ब
ब.42
42 [v$`fvI§ qq-alngIlc Bc©Z`U
@
^l.S=l`n n ITnd }lhlflnl.
^v.mln.[v$`fvI§ q,f.Y§.222,S=lnan cñUq,
mvTn.412308

}

9881697520

^l.kq^Uq
^l.kq^Uq @oícYq ZG$dln` mlnG$hn
^v.mln.Xl_`q,Ul.gcnaq,
zN.mvT.n 411041

9850652777

oñcG¥$U fWñ_
अ. ब.
1.

सभासदांचे नाव व पा

फोन नंबर

मा.रघुनाथ

कायालय/
य/िनवास
922683353
922683353

जनाद न गौडा

८८/४ अ पवती दशन म.न.पा
कोठbसमोर, पुणे ९

2.

मा.सुभाष +दं गबर जगताप
१०२८, महाaमा गांधी सोसायट,

02024222290
02024227181

मोबाईल बमांक

ई-मेल आयड

2024422928

raghunathgauda99@ gmail.com

9689101099

subhashjagtapnagarsevak@gmail.com

सहकारनगर, पावती, पुणे ९

3.

मा.गोपाळ fाने^र िचंतल
१, अ/१३/१४, संगम पाक

02024260884
9422080333

महBषनगर, पुणे ३७

4.

मा.अhजत गोBवंदराव दरे कर

7038892444

२४०,महाaमा फुले(गंज)पेठ,पुणे २

5.

मा.गणेश मधुकर Bबडकर
३१६, सोमवार पेठ, पुणे ११

gopalchintalbjp@gmail.com

02026052101
02026053232

9890609999

bidkarassociates@gmail.com

प<नेते
भारतीय राीय काँमेस (आय)

मा.आबा बागुल

िशवसेना

Xv^lh
मा. m¥Ïcq`lN fvUl`

भारतीय जनता प<

मा.ौीनाथ िभमाले

महारा नविनमाण सेना

मा.मोरे वसंत

D.@l_.D^.@l_.D^.

^l.al§R=In @oícYq R=°zY_a

@l`.mq.@l_.

मा.सुिनता वाडे कर

रावाद काँमेसप<

मा.fl¡.ZWmlaq

प<ांची मनपातील
मनपातील कायालय
भारतीय राीय काँमेस (आय)

२५५०१०३०

रावाद काँमेस

२५५०१०३१

भारतीय जनता प<

२५५०१०३२

महारा नविनमाण सेना

२५५०१०१९

िशवसेना

२५५०१०३३

आर.पी.आय

२५५०१०२८

D.@l_.D^.@l_.D^.

15

प<ांची शहर कायालये
भारतीय राीय काँमेस (आय)

२५५१२३०१/२५५३३३८५

भारतीय जनता प<

फॅ4स-२४४५८१४८/२४४६२६०१

िशवसेना

२५५१२७२७

रावाद काँमेस

२४४३०७५६

महारा नविनमाण सेना

२४४८७६५१

आर.पी.आय.
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पुणे महानगरपािलका
ःथायी सिमती सदःय
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मा.सभासदांचे नाव

^l. `lfYn
`lfYn gn^§U Yl`l_T,@Ü_i
^l.@lnfcla }lhl B[©$ à^lnW àn^L§W
^l.Gv$.Zg^laq YcYlV G$l§}hn
^l.@dlnG$ XlGv$ G$l§}hn
^l.fl¡.fvzYUl Ial§R=n
^l.fl¡.B‚cal fv]le N§Ian
^l.}§Rv= B[©$ àG$ld jlYln}l S=ln`n
^l.fl¡.UlmZG$` cel© zcalf
^l.fl¡.^lYfq ^YlnN Wndml§R=n
^l.mQ=l`n ^g{Ð m§S=`qYlV
^l.ZWmG$ @dlnG$ mlnP=n
^l.kq^Uq }l}` @^¥Ul @zNU
^l.kq^Uq aUl}lA© W_l`l^ `lNIvê$
^l.fvYqa jlYWnc G$l§}hn
^l.fl¡.alnTG$` Y§Wl Yl`l_T
^l.`lN{Ð _dc§U zdhq^G$`
^l.zcXq fz^Uq
mvTn ^glYI`mlzaG$l.
fY 2020 - 21

@.G«$.
1

à]lI G«$. ^l.f]lfWl§Ln Ylc
19}
^l.aR=G$U ^zYel f§Wqm, @Ü_il

2

38 G$

^l.G$W^ ^zYelUlA© `lNl]lC$,BmlÜ_il

3

9@

^l.fl_G$` ñcßYlaq àëglW

4

2}

^l.[$`NlYl @æ_v} dnH

5

18}

^l.@l`Uq fzLY G$l{S=`n

6

28 G$

^l.`lNkq @zcYld zdhq^G$`

7

35 R=

^l.^gnd Y`pfI cl}hn

8

21G$

^l.^§Ial àG$ld ^§Ìq

9

41}

^l.Q=lnf` f§IqUl `lN{Ð

16

10

38R=

^l.àG$ld zcÇ=a`lc G$W^

11

39}

^l.@oícYq flI` ]lIcU

12

30}

^l.zà_l zdclNq IWlWn

13

oñcG¥$U

^l.@zNU W`nG$`

17

^l.dg` fvXl`Tl fz^Uq
mvTn ^glYI`mlzaG$l.
^glYI`mlzaG$l.
fY 2020 - 21
@.G«$. à]lI G«$. ^l.f]lfWl§Ln Ylc
1
34@ ^l.àfÞ JYí_l^ NIUlm,@Ü_i
2

2G$

^l.flc§U zdUa @N_,BmlÜ_il

3

25@

^l.JlnI`n XY`lN }l}v`lc

4

18G$

^l.@N_ ml§Rv=`§I HnR=Gn $`

5

42}

^l.kq^Uq @oícYq ZG$dln` mlnG$hn

6

25}

^l.G$lpaWl ^v`aqX` mv§R=n

7

10G$

^l.c`mn @ëmYl ITnd

8

30@

^l.@lY§W `^nd Z`Q=n

9

20}

^l.Ll±W}q glNq YWl[$

10

20@

^l.Il_G$clR= àWqm ^oÀM=¨Ð

11

42@

^l.S=ln`n ITnd }lhlflnl.

12

22}

^l.gn^aUl zYand ^I`

13

6@

^l.@°R=.@zcYld `lN flhcn

18

^l. ^Zgal c }la G$ë_lT fz^Uq
mvTn ^glYI`mlzaG$l.
^glYI`mlzaG$l.
fY 2020 - 21
@.G«$. à]lI G«$. ^l.f]lfWl§Ln Ylc
1
13} ^l.^lXv`q kq`l^ fgó}vÜWn,@Ü_il
2

31G$

^l.Ll¡X`q c¥elaq WÎllÌ_,BmlÜ_il

3

37}

^l.XlR=cn ê$mlaq ZWYnd

4

3}

^l.Ial§R=n - Hlnfn ícnUl

5

21}

^l.aUl zcîTx Xl_`G$`

6

19G$

^l.mlP=qa @L©Yl Uvel`

7

30G$

^l.@zYUl f§Ulne G$W^

8

10}

^l.à]vTn-mlQ=G$ kÜWl @dlnG$

9

4}

^l.mQ=l`n fv^Y }lhlflgn}

10

27G$

^l.g^qWl @zYf fv§R=Gn$

11

22G$

^l.G$lnÐn mxNl fz^`

12

11G$

^l.^`lQ=n c¡dlaq `lN{Ð

13

26@

^l.@lëglP= àlLq @ldqe

19

^l. G«$rR=l fz^Uq
mvTn ^glYI`mlzaG$l.
fY 2020 - 21
@.G«$. à]lI G«$. ^l.f]lfWl§Ln Ylc
1.
41@ ^l.NIUlm
^l.NIUlm cq`fnY }lmx,@Ü_i
2

11}

^l.^l`Tn M=l_l @N_,BmlÜ_il

3

5R=

^l.NèôlR= f§ZWm Yl^Wnc

4

34R=

^l.kqG$l§U dzdG$l§U NIUlm

5

9}

^l.Á_lnUq ITnd G$h^G$`

6

8}

^l.@L©Yl ^XvG$` ^vfhn

7

13G$

^l.^§Nvkq f§Wqm HR=|G$`

8

28R=

^l.àzcT ^lzTG$L§W Lln`}nan

9

25G$

^l.NIUlm `ËYà]l fvWl^

10

32}

^l.cl§Nhn fl_aq `^nd

11

17G$

^l.@l§WnG$` cY`lN fv_©G$l§U

12

19@

^l.@zcYld `^nd }lIcn

13

26}

^l.]lYzI`n à^lnW B[©$ YlYl cf§U

^l. Yl§c fz^Uq
mvTn ^glYI`mlzaG$l.
fY 2019 - 20
@.G«$. ^l.f]lfWl§Ln Ylc
1.

^l._nYmv`n `lNnd UvG$l`l^,@Ü_i
@Ü_i

2.

^l.fl¡.]lnfan `lTq `l_}l,BmlÜ_i
BmlÜ_i

3.

^l.fl¡.N§Ian B‚cal fv]le

4.

^l.NIUlm cq`fnY }lmx

5.

^l.NIUlm àfÞ JYí_l^

6.

^l. NèôlR= f§ZWm Yl^Wnc

7.

^l.fl¡.Xl_`G$` aUl zcîTx

8.

^l.fl¡.YlImv`n ^§Nvel ZWmG$
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9.

^l.fl¡.LìglT ícnUl kqdnQ= (@zYa )

10.

^l. G$W^ àG$ld zcÇ=a`lc

11.

^l.IWlWn zà_l zdclNq

12.

^l. ZP=¨I`n fvzYa zcN_

13.

^l.kq^Uq `lNIvê aUl}lA© W_l`l^
mvTn ^glYI`mlzaG$l
à]lI fz^Uq @Ü_il§Lq _lWq
fY 20202020-2021

@.G«$.

à]lI fz^UqLn
fz^UqLn Ylc

@Ü_il§Ln Ylc

1

@l¢X - }lTn` inzÌ_ G$l_l©a_

^l.@L©Yl ^XvG$` ^vfhn

2

zdclNqYI` - Jlnan `lnR= inzÌ_ G$l_l©a_

^l.al§R=In flnYlaq f§Ulne

3

pfgIR= `lnR= inzÌ_ G$l_l©a_

^l.kq^Uq @oícYq ZG$dln` mlnG$hn

4

clYcR=q - `l^P=nG$R=q inzÌ_ G$l_l©a_

^l.g^qWl @zYf fvR§ =G$n

5

G$l{S=cl - _ncanclR=q inzÌ_ G$l_l©a_

^l.]lnfan `lTq `l_}l

6

G$f}l - zckl^}lIclR=l inzÌ_ G$l_l©a_

^l._lnInd WÎllÌ_ f^nh

7

z}}cnclR=q inzÌ_ G$l_l©a_

^l.`lNkq @zcYld zdhq^G$`

8

_n`cR=l - G$hf - XlYln`q inzÌ_ G$l_l©a_

^l.kq^Uq NlXc Dníc_l© @ldvUlne

9

G$lnVê$R= - }lcXY inzÌ_ G$l_l©a_

^l.gel©aq ZWYnd ^lVcR=

10

YI``lnR= - cR=Ilcdn`q inzÌ_ G$l_l©a_

^l.NèôlR= f§ZWm Yl^Wnc

11

S=lnan mlP=qa inzÌ_ G$l_l©a_

^l.Ll±W}q glNq YWl[$

12

XYG$cR=q - fgG$l`YI` inzÌ_ G$l_l©a_

^l.G$l{S=`n oñ^Ul fvXq`

13

cl`Nn - G$c|YI` inzÌ_ G$l_l©a_

^l.`lNl]lC$ ZG$fY }`lP=n

14

gR=mf` - ^v§S=cl inzÌ_ G$l_l©a_

^l.S=ln`n ITnd }lhlflnl

15

]clYq mnQ= inzÌ_ G$l_l©a_

^l.zcN_laú^q ^lnUqala gZ`g`
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22

@l°zR=P= Bmfz^Uq fY 20192019-20
@.G«
@.G«$.
1
2
3
4
5
6
7
8

f]lfWl§Ln Ylc
^l. cnR=nmlP=qa zWaqm-@Ü_i
@Ü_i
^l.`lfYn gn^§U Yl`l_T
^l.Gv$.G$l§}hn zg^laq YcYlV
^l.S=ln`n }§Rv= B[©$ àG$ld jlYln}l
^l.fl¡. ^`lQ=n c¡dlaq `lN{Ð
^l. G$l§}hn @dlnG$ XlGv$
^l.fl¡. G$l{S=`n oñ^Ul fvXq`
^l.XYcR=n zcdla Iln`H

[$lnY Y§}`
9822096633
8390750750
9822195552
9822793737
8007966017
9890591054
9822069603
9923585151

@zma Bmfz^Uq fY 20192019-20
@.G«$.
1
2
3
4

f]lfWl§Ln Ylc
^l.zdhq^G$` `lN{Ð _dc§U - @Ü_i
^l.mlnP=n zWmG$ @dlnG
^l.Il_G$clR= B^nd jlYníc`
^l.mQ=l`n ^g{Ð m§S=`qYlV

[$lnY Y§}`
8087823737
9503990009
9850555555
9850550777

5
6
7

^l.fl¡. WþXlYn aú^q Wnc`l^
^l. zP=hnG$` `§NYl Gv§$R=zaG$
^l. ^vhqG$ _lnInd UvG$l`l^

9975343434
9850666321
9890455555
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अ.ब.
1.

मा. प<नेते
मा.
णे
मा.मुरलीधर मोहोळ,
मोहोळ, महापौर,
महापौर, पुणे
स.नं.१२३/ए, रामकृ पा अपाट म&ट, रामबाग कॉलनी, बेडेकर गणपती
मं+दराजवळ, कोथ.ड पुण.े ३८

8888349498
9890070005
2.

मा.
मा.सौ.
सौ.सरःवती श&डगे, उपमहापौर,
उपमहापौर, पुणे

२२९/१, मनीषा सोसायट,पवती, पुणे.९

9822342529
3.

मा.
मा.हे मंत नारायण रासYn,अ;य<,
अ;य<, ःथायी सिमती
११६९,सदािशव पेठ ?लॅट नं. ४०१/४०२िस;द Aलॅटिनयम
BबCडंग नातूबाग गणपती मं+दराजवळ,सदािशव पेठ
पुणे ३०.

4.

मा.
मा.धीरज रामचंि घाटे ,सभागृह नेता
७/२९७/२९८,साने गु.जी
नगर,सदािशव पेठ, पुणे.३०

5.

मा.
मा.सौ.
सौ.+दपाली ूदप (बाबा)
बाबा) धुमाळ
स.नं.१३१/२-अ, राजयोग सोसायट, वारजे,धुमाळ िगरण
पुणे.५८

6.

मा.
मा.उCहास उफ आबा बागुल, प<नेत,े राीय काँमेस प<
ओटा नं.१२,िशवदशन, निलनी
िनवास,मु_ांगण शाळे जवळ, पुणे.९
मो.नं. 9822015479

7.

मा.
मा.पृ|वीराज शिशकांत सुतार
१४+१५,िशवतीथ, माधवबाग सोसायट,
िशवतीथनगर, कोथ.ड, पुण.े ३८
मो.नं. 9822025098

8.

मा.
मा. वसंत मोरे , प<नेत,े मनसे
कृ ंणिलला िनवास,
काऽजगाव, पुण४
े ६
मो.नं. ९०११३२८४८४

9.

मा.
मा. सौ.
सौ. अh^नी लांडगे,
प<नेaया, ए.आय.एम.आय.एम,
मदर तेरेसा नगर,
गाडतळ, झोपडपट, पुणे ४११००६ .

10.

मा.
मा.सौ.
सौ.सुिनता वाडे कर
प<नेaया, आर.पी.आय.

Gv§$WY gnZ`P=nN,]lC$ mlP=qa `lnR=, ñ^dlY]x^q dnNl`q,
mvTn ^v}§ A© `ñUl, }lnmlnR=q, mvTn.3

